
عليرض��ا تقوي ني��ا، دانش��جوي دكترای 
علوم سياس��ي دانش��گاه تهران، در كانال 
تلگرام��ي »روش��نگري« نوش��ت: در روز 
دوم آگوس��ت ۱۹۹۰ واحدهاي وابسته به 
ش��خص رئيس جمهور عراق به فرماندهي 
اياد فتيح خليفه راوي به كويت حمله كردند 
و ظرف چند ساعت اين كشور را به اشغال 
ع��راق درآوردند. كوي��ت از جمله حاميان 
دولت بعث در جنگ علي��ه ايران بود و اين 
رخداد يك شوك عظيم در جامعه جهاني 
ايجاد كرد. بدون تردي��د هضم اين مطلب 
مشكل خواهد بود، اگر بدانيم سرلشكر نزار 
الخزرجي، رئيس ستاد ارتش و عبدالجبار 
شنشل، وزير دفاع وقت عراق از اين حمله 
مطلع نبودند و صدام در حضور پسرعمويش 
علي حسن المجيد و دامادش حسين كامل 
كه هر دو زير ديپلم س��واد داشتند، نقشه 
تصرف كويت را كشيد. گزاره فوق به وضوح 
س��طح توجه به نظرات كارشناسي و شيوه 
حكمراني صدام حسين و خودكامگي آن 

را نمايان مي كند. 
بعدها س��ير تحوالت نش��ان داد او نه يك 
استراتژيس��ت نظامي هوش��مند بود و نه 
فهم درس��تي از سياس��ت در نظام جهاني 
داش��ت و ن��ه واقع گراي��ي س��اختاري در 
روابط بين المل��ل را درك مي كرد. در واقع 
حكومت نازيس��تي بعث كه پس از جنگ 
به قول خودش قادس��يه عليه ايران وارث 
پنجمين ارتش بزرگ دنيا شده بود با معضل 

خرابي هاي ناش��ي از جنگ، هزينه بسيار 
باالي ارتش بسيط و مهم تر از آن مشغول 
كردن يگان ها به امور تخصصي خود مواجه 
بود و نمي دانست با اين ارتش يك ميليون 

نفري چكار كند. 
از طرفي كوي��ت كوچك ي��ك انبار ثروت 
بي انتها در جنوب عراق بود كه رئيس جمهور 
اين كشور را بر آن داش��ت تا با الحاق آن از 
پس معضالت خودساخته برآيد، اما غافل 
از اينكه جامعه بين الملل به او اجازه چنين 
عملي را نخواهد داد و ساختار نظام جهاني 
بازيگ��ر غيرعقاليي و نامطل��وب را حذف 

خواهد كرد. 
بهانه اعالم شده دولت بعث براي حمله به 

كويت حمايت از انقالبيون��ي بود كه عليه 
حكومت خاندان صباح برخاس��ته بودند؛ 
در صورتي كه بعدها مش��خص شد چنين 
قيامي وجود خارجي نداشته و صرفاً طرحي 
تبليغاتي جهت مشروعيت بخشي به اشغال 

اين كشور بوده است . 
اس��تراتژي صدام و حلق��ه نزديكانش اين 
بود ك��ه در يك حمله برق آس��ا آل صباح و 
مشخصاً امير و وليعهد را به گروگان گيرند 
و در يك نمايش تلويزيوني با استعفاي آنان 
از حكمراني بر كويت، امور را به يك دولت 
موقت وابس��ته به عراق واگذار نمايند كه 
البته فرار خاندان سلطنتي به عربستان مانع 
از اجراي اين طرح شد .  جمهوري اسالمي 

نيز در اين رخداد موضع بي طرفانه گرفت. 
ايران پس جنگ هش��ت س��اله كش��وري 
با ارتش و س��پاه به ش��دت تضعيف شده و 
خرابي هاي بسيار بود كه نياز به سازندگي 
داش��ت، اما عراق به بركت پول كشورهاي 
خليج فارس و حمايت تس��ليحاتي شرق و 
غرب به يك قدرت بزرگ نظامي بدل گشته 
و بي شك خطري بالقوه براي تماميت ارضي 
همسايگان خود به شمار مي رفت كه بايد 
فكري براي از بين بردن آن مي شد. از طرفي 
كويت هم در جنگ قادسيه از حاميان جدي 
صدام بود و احتماالً از منظر سران تهران نياز 

به تنبيه داشت. 
اعتماد دولت بعث در اي��ن قضيه به ايران 
چنان باال رفته بود كه قبل از عمليات طوفان 
صحرا توسط ائتالف بين المللي ) كه هدفش 
بازپس گيري كويت بود (، اكثر ناوگان هوايي 
و دريايي مدرن خود را به ايران گسيل كرد، 
اما گذشت زمان به صدام فهمانيد كه سران 
تهران با زيركي و كياس��ت، هدفي را كه از 
طريق نظامي نتوانس��تند تحصيل كنند با 

سياست هوشمندانه به دست آوردند. 
س��ران اعراب هم در خصوص اين دس��ت 
درازي علني به شدت رويكردي منفي نشان 
دادند و تنها علي عبداهلل صالح رئيس جمهور 
يمن شمالي و ياسر عرفات رئيس ساف از آن 
حمايت كردند و جبهه متحد عربي كه در 
تهاجم عليه صدور انقالب اسالمي پشت سر 

صدام شكل گرفته بود فروپاشيد. 

 پاسخ به »بار ش ها خوب، سدها پر
 ديگه چرا می گويید صرفه جويي؟!«

دكتر محمد فاضلي، عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي، در كانال 
تلگرامي خود نوشت: ايران سرزمين كم آبي است، از اول هم بوده و سازگاري 
با كم آبي ضرورت اين كشور است. توهم پرآبي هم از كم دانشي و اقتصاد 
سياسي آب بوده و است. سال هايي كه بارش خوب نباشد و سدها پر نشوند، 
مطالبه صرفه جويي براي مردم معنا دارد، اما سؤال برخي اين است كه »حاال 
كه بارش ها خوب، سدها پر، ديگه اين همه مطالبه صرفه جويي در مصرف 

آب با اين اوضاع كرونايي به چه معناست؟«
آره، بارش ها در دو سال گذش��ته خوب بوده و سدها اغلب به اندازه كافي پر 
هستند، اما مسئله اين است كه هيچ شهروندي »آب تصفيه نشده« يا »آب 
خام« مصرف نمي كند. آب خام بايد از سدها و چاه ها به مراكز تصفيه منتقل، 
در تصفيه خانه ها تا رسيدن به سطح اس��تانداردهايي تصفيه و بعد از آن در 
لوله هاي آب شهري جاري شود.  شما درست مي گوييد، وضعيت »آب خام« 
بهتر از سال هاي كم بارش است، اما ظرفيت »تصفيه آب خام« محدود است. 
تصفيه خانه ها بر اساس برآوردهاي جمعيت شهرها و برخي متغيرهاي ديگر 
ساخته مي شوند. هزينه سرمايه گذاري بسيار سنگين چند هزار ميليارد توماني 
نيز مانع آن است كه تأسيسات رزرو خيلي گسترده ساخته شود و سال ها بيكار 
بمانند و فرسوده شوند و سرمايه هدر برود تا مثالً در يك سال به كار بيايند، پس 
مصرف آب را بايد حتي در سال هاي پربارش نيز درست انجام داد.  همه شهرها 
و روستاهاي كشور با محدوديت ظرفيت تصفيه آب مواجه هستند. پربارش 
بودن سال و پر بودن سدها، دليلي براي كم توجهي به مديريت مصرف نيست، 
باالخص در س��الي كه كرونا بين ۱۰ تا 25 درصد بر مصرف آب در شهرها و 

روستاها افزوده است. آب را در سال كرونايي دريابيم. 
پينوشت: فرض كنيد يك نانوايي مي تواند روزانه با دو شيفت كاري ۱۰ 
گوني آرد را به نان تبديل كند و اگر يك شيفت كاري ديگر هم اضافه كرده و 
كل روز كار كند، اين مقدار به ۱4 گوني افزايش مي يابد. اگر جمعيت محله 
اين نانوايي به يكباره دو برابر شود، حتي به شرط تأمين روزي ۱۰۰ گوني 
آرد هم نمي تواند نان مورد نياز محله را فراهم كند. اين عين داستان فراواني 

نسبي آب خام نسبت به سال هاي كم آبي و وضعيت امسال است. 

10 دلیل سندرز براي عزل ترامپ
سناتور برني سندرز طي رشته توييتي نوش��ت: »من مي خواهم براي شما 
۱۰دليل بيارم كه چ��را ما با هم بايد ه��ر كاري كه بتوانيم انج��ام دهيم تا 
بزرگ ترين ميزان مشاركت رأي دهندگان را در تاريخ )امريكا( ايجاد و كاري 
كنيم كه ترامپ وس��ايل خودش را از ]كاخ س��فيد[ جمع كند و]از رياست 
جمهوري كنار برود[ البته داليل بسيار بيشتري هم وجود دارد: ۱- دونالد 
ترامپ در بطن خود يك رهبر مستبد است و اعتقادي به دموكراسي ندارد. 
2- دونالد ترامپ قانون اساسي اياالت متحده را نمي فهمد يا احترامي به آن 
نمي گذارد. ۳- دونالد ترامپ يك دروغگوي بالفطره است. 4- دونالد ترامپ 
اعتقادي به علم ندارد. 5- سياست هاي دونالد ترامپ به دوستان ميلياردرش 
سود مي رساند و به نيازمندي هاي خانواده هاي طبقه كارگر حمله مي كند. ۶- 
دونالد ترامپ، نژادپرست است. ۷- دونالد ترامپ، بيگانه  ستيز است. ۸- دونالد 
ترامپ به تبعيض جنسي باور دارد. ۹-دونالد ترامپ يك فرد داراي تعصبات 

مذهبي است. ۱۰- دونالد ترامپ با جامعه هم جنس گرايان خصومت دارد. «

   عطيهنجاري:
#فقط_به_عش��ق_علي دارم كت��اب 
انسان25۰س��اله رو بازخوان��ي مي كنم و 
جالبه برداشت هاي جديدي ازش دارم كه 
در خوانش اول، اون برداشت هارو نداشتم. 

   م.دالرام:
علي)ع( مي فرمايد: »هركس)در روز غدير( 
براي برادرانش قرض بگيرد و به آنها كمك 
نمايد، من از سوي خدا ضامنم كه اگر زنده 
بماند، بده��ي اش را بپ��ردازد و اگر قبض 
روحش كند، خداوند خود ق��رض او را به 
عهده بگيرد. « مصب��اح المجتهد، جلد 2، 
صفحه ۷5۸. #فقط_به_عشق_علي، براي 

برادر ديني مان قرض بگيريم. 
   مهديكرمي:

رزمايش #كمك_مؤمنان��ه پيش از آنكه 
به س��فره نيازمندان برس��د، به قلب آنها 
مي رس��د، چون #فقط_به_عشق_علي 

است و بي منت است. 
   سيدپويانحسينپور:

كاش امس��ال #فقط_به_عشق_علي و 
بچه هاش )ع(، مطالعه مباني و بنيان هاي 

انديشه ديني و سياسي اسالمي رو جدي 
بگيريم. اراده كنيم و تا آخر امسال، حداقل 
س��ه، چهار تا از كتب مرج��ع رو در حوزه 
انديشه اسالمي و انديشه سياسي مطالعه 

عميق و البته كاربردي كنيم. 
   عطيهعباسي:

تصمي��م دارم اي��ن ي��ك هفت��ه وقت تا 
عيدغدي��ر رو تمري��ن كنم براي ش��بيه 
ش��دن به موالم حضرت امي��ر)ع(، براي 
شروع مي خوام از اخالق خوب شروع كنم. 
از امروز #فقط_به_عش��ق_علي س��عي 
مي كنم خ��وش اخالق تر باش��م. بماند به 

يادگار... درسي از زندگي مواليم. 
   مرضيه:

يكي از اتفاقات خوبي كه در ماه هاي گذشته 
شاهد آن بوديم، بخشيدن اجاره بها توسط 
مالكان بود، اما از آنجايي كه اين ش��رايط 
كماكان در كش��ور وجود دارد، نياز است 
تا اين كار ادامه پيدا كند و استمرار داشته 

باشد آن هم #فقط_به_عشق_علي. 
   دانشجويسراواني:

توفيقي حاصل ش��د به عنوان سرباز بلوچ 

س��يد علي و به عش��ق علي)ع( پ��ا به پاي 
جهادگران سبزپوش انقالب به توزيع ماسك 

رايگان بين شهروندان سراواني بپردازم. 
   سمانهاربابي:

امام ص��ادق)ع( از پ��درش و او از پيامبر 
اكرم)ص( نقل كرده است كه آن حضرت 
فرمود: »به خدا قس��م، ب��رآوردن حاجت 
مؤمن بهت��ر از ي��ك م��اه روزه و يك ماه 

اعتكاف است. «
   زهراشرقي:

وقتي ميگن به عشق علي يه كار خوبي بكن، 
تازه مي فهمي در بين همه مش��غله هات، 
هيچ كاره اي؛ امروز #فقط_به_عشق_علي، 

كفش همه همكارهايم را واكس زدم. 
   بهارهمرادي:

گاهي خدا مي خواهد با دس��ت تو دست 
ديگر بندگانش را بگيرد. وقتي دستي را به 
ياري مي گيري، بدان كه دست ديگرت در 

دست خداست. 
   حميدرضاب.ك:

#فقط_به_عشق_علي )ع( بچه هام دارند 
جايزه و هداياي بچه هاي يتيم در مناطق 

محروم رو آماده مي كنند تا ان شاءاهلل روز 
عيد غدير تقديمشون بشه. آخه موال علي 

يتيم هارو خيلي دوست داشتند. 
   ص.صديقي:

اي��ن روزا ك��ه همه ج��ا ش��يربچه هاي 
حيدركرار دس��ت به دس��ت هم دادن و 
يكدل و يكصدا #فقط_به_عش��ق_علي. 
دارن هر كدوم يك كار قش��نگ به عشق 
موالشون انجام ميدن. كاش مي شد فقط 
براي يك روزم كه شده دستم به بچه هاي 
يمن مي رس��يد. يك كادو، ي��ك لبخند، 
يك خوراكي يا يك اس��باب بازي نثار اين 

مظلوميت مي كردم. 
   يداهللاكبري:

ش��ايد اين جمله را بارها شنيده باشيم كه 
هميشه از هر دستي بدهي، از همان دست 
پس مي گيري! به ويژه در كمك به ديگران 
اين جمله معروف بيش��تر مص��داق پيدا 
مي كند تا جايي كه گفته ش��ده است كه 
كمك به ديگران با س��المت روانشناختي 
و جسماني ارتباط مستقيمي وجود دارد. 

#كمك_مؤمنانه. 
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# فقط_به_عشق_علي
كاربرانشبكههاياجتماعيدرروزهايمنتهيبهعيدغدير

يكديگررابهپويش#كمك_مؤمنانهفراخواندند

درروزهايمنتهيبهعيدس�عيدوبزرگغدي�ر،محبانموالامامعل�ي)ع(طبقروالهر
سالهپويش�يرابامحوريتكمكمؤمنانهبهراهانداختند.محبانموالقرارگذاشتندتادر
هرسطحيبههراندازهكهميتوانندبهعش�قعلي)ع(كارهايخوبانجامدهند.كاربران
شبكههاياجتماعينيزباهشتگ#فقط_به_عشق_عليبهاينپويشخيرخواهانهپيوستند
وبابهاشتراكگذاشتناحاديثيدربابكارهايمؤمنانهواشعاريدروصفحضرتعلي)ع(
يكديگررابهاينپويشدعوتكردند.كاربرانبايكديگرقرارگذاشتند،دراينروزهابههر
اندازهكهدرتواندارند،بهعش�قموالعلي)ع(كارهايخيرخواهانهانجامدهند.برخياز

كاربرانبامطالعهيككتاببهاينپويشپيوستندوازسايردوستانخودنيزخواستندبهبهانه
اينپويشبهمطالعهكتبمعرفتيوعقيدتيبپردازند.برخيكابراننيزباانتشارتصاويري
ازبستههايمعيشتيوكمكهايمؤمنانهخودبهنيازمندانسايرافرادرابرايپيوستنبه
اينپويشفراخواندند.كثرتپس�تهايمربوطبهاينپويشدرش�بكههاياجتماعيبه
حديبودكهتعجبهم�گانرابرانگيخت؛يكيازكاربرانبااش�ارهبهاينتعدادواكنشبه
اينپويشتوييتكرد:»دركجايجهانميتوانچنيننيرويعظيمييافت؟چنينعشق
بينظيريكهقلبهارابههمپيوندميدهد.«درادامهبخشيازاينتوييتهاراميخوانيد.

اينصفحهپيامه�ا،متنها،عكسنوش�تهاوخبرهايكوتاه
منتشرشدهدرفضايمجازيرابازنشرمیدهد.تالشبراين
اس�تكهديدگاههاونظراتكاربرانانديش�مندش�بكههای

اجتماعیدرعرصهمكتوبهمديدهشود.

معناي »توكل« را اشتباه مي فهمیم
استادشهيدمرتضيمطهري)ره(:

توكل در قرآن يك مفهوم زنده كننده و حماسي است؛ يعني هر 
جا قرآن مي خواهد بشر را وادار به عمل كند و ترس ها و بيم ها را 
از انسان بگيرد، مي گويد نترس و توكل كن، ولي توكل در ميان 
تفكر امروز مسلمانان يك مفهوم مرده است. وقتي مي خواهيم 
ساكن شويم و جنبش نداشته باشيم و وظيفه را از خودمان دور 
كنيم، به توكل مي چسبيم. مفهوم توكل درست وارونه آن چيزي 

كه قرآن تعليم داده در افكار ما وارد شده است. 
منبع:كانال رس��مي »بنياد ش��هيد مطهري« به استناد كتاب 

احياي تفكر اسالمي، صفحه 5۸

   سبوي دوست

    تصویر منتخب

به گزارش كانال تلگرامي اقتصاد ديجيتال، 
گزارشات نشريه Science از بوم شناساني 
از چندين دانش��گاه ك��ه اخيراً ب��ه مطالعه 
رفتاري گنجشك س��انان مش��غول بوده اند، 
نش��ان مي دهد كه هوش مصنوعي حتي در 
مواردي كه كارشناسان خبره جانورشناس 
در تشخيص و افتراق گونه هاي خيلي شبيه 
به هم دچار مشكل مي ش��وند، كاماًل موفق 
و دقي��ق عمل مي كن��د. پژوهش��گران تا به 
حال ب��راي مطالعه گونه هاي خيلي ش��بيه 
به هم ناگزير آنها را گرفت��ه و پس از معاينه 
در آزمايش��گاه عالمت گذاري كرده و پس از 

نصب جي پي اس آنها را ره��ا كرده و مطالعه 
مي كردند؛ چراكه در طبيعت امكان تشخيص 
آنها از ساير گونه ها وجود نداشت، اما شواهد 
نشان مي دهد كه يك هوش مصنوعي ابتدايي 
كه با خوراك عكس هاي��ي در طول ۱4 روز 
يادگيري ماشيني را طي كرده بود، توانست با 
دقت باالي ۹۰ درصد پرندگان را در طبيعت 
به درس��تي شناس��ايي كند. گفتني است؛ 
يافته هاي اين چنيني نشان مي دهد، هوش 
مصنوعي در آينده اي نه چن��دان دور حتي 
در بسياري از مشاغل علمي و آزمايشگاهي 

پيچيده نيز جايگزين انسان خواهد شد. 

دكتر يونس ش��كرخواه در كان��ال تلگرامي 
»عرصه ه��اي ارتباط��ي« نوش��ت: گ��روه 
راس��تي آزمايي محتواي فيسبوك به تازگي 
يك ويدئوي دستكاري ش��ده ديگری درباره 
نانسي پلوس��ي، رئيس مجلس نمايندگان 
اياالت متحده را با برچسب »تقريباً جعلي« 
مشخص كرد. در اين ويدئو كه در فيسبوك 
بيش از 2 ميلي��ون بار ديده ش��د، تصاوير به 
نحوي دس��تكاري شده تا نانس��ي پلوسي را 
تحت تأثير مواد مخدر يا مست جلوه دهد. پيش 
از اين نيز حذف نكردن يك ويدئوي دستكاري 
شده درباره خانم پلوسي باعث موضع گيري 
وي در برابر اين ش��بكه اجتماعي شده بود. 
اين ويدئو در ماه مي  سال گذشته منتشر شد 
و پس از اعتراض رئيس مجلس نمايندگان، 
فيس��بوك تنها بر آن برچس��ت »جعلي« و 
غيرواقعي زد، اما ويدئو را حذف نكرد. اين بار 
نيز فيسبوك ويدئوي جعلي را حذف نكرد و به 
برچسب راستي آزمايي براي آن اكتفا كرد. اين 
شركت مي گويد كه ويدئوهاي داراي برچسب 
»غيرواقعي« در الگوريتم فيس��بوك كمتر 
تبليغ مي شوند و افراد كمتري آنها را خواهد 
ديد و همچنين به افرادي كه اين ويدئوها را 
بازنشر مي كنند نيز پيامي فرستاده مي شود كه 
برچسب راستي آزمايي را در مطلب بازنشري 

خود لحاظ و به مخاطبانشان اعالم كنند. 
   دربارهالگوريتمشبكههاياجتماعي
الگوريت��م در رياضي��ات به مجموع��ه اي از 
دس��تورالعمل هاي متنابهي گفته مي ش��ود 
كه اجراي آنان با ترتيبي خ��اص به حل يك 
مسئله رياضي مي انجامند. الگوريتم شبكه هاي 
اجتماعي با در نظ��ر گرفتن مؤلفه هايي نظير 
تاريخ رفتار و فعاليت كاربران، موارد عالقه آنان 
و آنچه در آن شبكه اجتماعي انجام مي دهند، 
به نظم ظاهر شدن مطالب يا تبليغات يا نتايج 
موت��ور جس��ت وجوگر را ب��راي كاربر خاص 
مشخص مي كند.  الگوريتم شبكه هاي اجتماعي 
براي عموم افشا نمي شوند، اما مشخص شده 
اس��ت كه براي مثال الگوريتم فيس��بوك در 
چينش چگونگي ظاهر شدن مطالب ديگران 
در صفحه اصلي شما تأثير مي گذارد. به گفته 
متخصصان، در اين ويدئو كه روز پنج ش��نبه 
منتشر شد، سرعت ويدئو به نحوي پايين آورده 
شده تا اين موضوع را القا كند كه نانسي پلوسي، 
رئيس مجلس نماين��دگان امريكا تحت تأثير 
مواد مخدر يا الكل بوده است. به نظر مي رسد 
كه به دليل درست بودن اصل ويدئو و تقطيع 
نشدن سخنان خانم پلوسي، تيم راستي آزمايي 
فيسبوك با در نظر گرفتن دستكاري سرعت 

ويدئو آن را »تقريباً جعلي« خوانده است. 

تحّیر جانورشناسان از قدرت هوش مصنوعي

فیسبوك و پلوسي

كياست ايران در حمله حزب بعث به كويت
   تحلیل

انگار فاجعه پس از سقول پهپاد گلوبال هاوك كافي نبود! بالفاصله پس از اتفاقاتي كه 
رخ داده بود ما با يك حمله ديپلماتيك از س��وي ماكرون مواجه شديم. او با ابتكارات 
گمراه كنن��ده خود، س��خت با روحان��ي كار مي كرد و موجب ش��ده ب��ود ايراني ها از 
محدوديت هايي كه در توافق هسته اي براي فعاليت هاي هسته اي آنها در نظر گرفته 
شده بود، ضربه اي نخورند. ماكرون بدون هيچ ترديدي كاهش تحريم هاي ايران را كليد 
اصلي شروع مذاكرات مي دانس��ت و در غير اين صورت معتقد بود كه توافق ارزشمند 
هسته اي اتحاديه اروپا در مسيري پيش خواهد رفت كه از دست مي رود. ماكرون باور 
داشت تا زماني كه امريكا در جمع توافق كنندگان هسته اي حضور نداشته باشد، محال 
است ايراني ها بپذيرند كه به ميز مذاكره برگردند. شايد اين از محدود مواردي بود كه من با 
ماكرون موافق بودم. در گفت وگوهاي زمينه اي در مقدمه تماس ۸ ژوئن ترامپ و ماكرون، 
من و پمپئو به او آنچه را كه حدس مي زديم در گفت وگو مطرح شود، توضيح داديم. با 
توضيحات پمپئو ما تصور داشتيم ماكرون به جهت شروع مذاكرات پيشنهاد خواهد داد 
كه امتياز سنگيني به ايران داده شود. اين همان كاري بود كه كري و اوباما هم در آن توافق 
مزخرف انجام دادند. ترامپ گفت: »ما مي توانيم در يك روز به توافق برسيم، در نتيجه 
دليلي وجود ندارد كه پيش از توافق امتيازي داده شود. يكباره اين كار را انجام مي دهيم 
و براي آنها بازگشت سخت خواهد بود. « اين حرف كامالً درستي بود. مدتي مشغول اين 
بحث ها بوديم و موضوع فعاليت هاي غني سازي اورانيوم ايران مطرح شد. ترامپ گفت: 

»ممكن است نياز داشته باشيم، ضربه اي به مراكز غني سازي بزنيم.«
چيزي كه من و پمپئو نمي دانستيم )و ش��ايد كس ديگري هم در دولت و در شوراي 
امنيت ملي نمي دانست. ( و قبالً هم تصويب نشده بود اين بود كه استيون منوچين، وزير 
خزانه داري، با برونو لومر، وزير دارايي فرانسه، مذاكره كرده بود تا آنچه را كه ترامپ گفته 
بود، هرگز انجام نمي دهد، انجام دهند! من از طريق مولويني از اين جريان مطلع شدم. 
او گفت منوچين بهش زنگ زده تا گزارش توافق را به او اطالع دهد. نه من و نه پمپئو از 
جزئيات صحبت هاي منوچين و بومر كه به اذعان منوچين در ادامه توافقات ناهار ماكرون 
و ترامپ در روز »دي« انجام شده بود، خبر نداشتيم. اين احتمال را مي داديم كه مثل 
مذاكرات تجاري منوچين با چيني ها، حاال هم توافقي با فرانسه شده باشد يا در شرف 
اتمام باشد. ظاهراً منوچين هيچ وقت مذاكره اي نكرده بود، جز اينكه امتيازات كافي براي 
انعقاد قرارداد وس��ط بگذارد. وقتي ترامپ با ماكرون صحبت كرد و ماكرون در جريان 
صحبت ها به مذاكرات منوچين- لوير اشاره كرد، واقعاً شگفت زده شدم؛ چراكه احتمال 
دادم حتي ترامپ هم نمي داند در آن مذاكرات چه گذشته و خبر نداشت كه منوچين  

آش را با جايش وعده داده است!
پس از حرف هاي تكراري ترامپ درباره كري و نقض قانون لوگان، ماكرون خيلي شفاف 
سؤال كرد كه ترامپ قصد دارد چه چيزي را به ايراني ها هديه دهد تا آنها را به ميز مذاكره 
بكشاند. اين سؤال دقيقاً همان حدس ما را درباره ذهنيت او و پيش فرضش براي آغاز 
مذاكره با ايران را ثابت مي كرد. ترامپ هر چند از پاسخ صريح به سؤال طفره رفت، اما وقتي 
ماكرون در پايان گفت وگو، پيشنهاد خودش را مبني بر كاهش چشمگير تحريم هاي 
نفتي و مالي براي كوتاه مدت پيشنهاد داد، به نظر مي رسيد ترامپ هم چندان بي ميل 

نيست. اين همان چيزي بود كه من و پمپئو براي جلوگيري از آن تالش مي كرديم. 

پاورقي»جوان«
از»اتاقحوادث«جانبولتون
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 ترامپ پيشنهاد ضربه 
به مراكز غني سازي ايران را داد


