
كانال تلگرامي »جهان صنعت« نوشت: در 
كمتر از ۱۰۰ روز مانده به انتخابات امريكا 
نش��ريه اكونوميس��ت با تحليل داده هاي 
اقتص��ادي، جمعيتي و نظرس��نجي ها به 
پيش بيني نتيجه انتخابات رياست جمهوري 
پي��ش  رو در اين كش��ور پرداخت��ه و يك 
پيروزي قاط��ع را براي جو باي��دن هم در 
بخش آراي مردمي و ه��م در بخش آراي 

الكترال پيش بيني كرده است!
نظرس��نجي ها مس��ير پرخط��ري را براي 
انتخ��اب دوب��اره ترامپ نش��ان مي دهد و 
نش��انه هاي جديد حاكي اس��ت كنترل او 
بر جمهوريخواهان در ح��ال از بين رفتن 
است به طوري كه برخي از جمهوريخواهان 
در حال بررس��ي آينده اين ح��زب پس از 
تبديل شدن ترامپ به يك فرد غيرمتنفذ 

يا رئيس جمهور سابق هستند.
پاي��گاه مجل��ه اكونوميس��ت در بخ��ش 
پيش بين��ي خ��ود در خص��وص انتخابات 
رياست  جمهوري سال جاري ميالدي امريكا 
عنوان كرده هم اكن��ون الگوهاي حاصل از 
تحليل اين مجله نش��ان مي دهند كه جو 
بايدن به عن��وان نامزد رياس��ت جمهوري 
مفروض حزب دموكرات به احتمال خيلي 
زياد دونالد ترامپ را در بخش آراي الكترال 

شكست مي دهد.
طبق پيش بيني اين نشريه شانس پيروزي 
جو بايدن در بخش الكترال كالج ۹۱ درصد 
است در حالي كه ش��انس پيروزي دونالد 

ترامپ در اين بخش تنها 8 درصد است.
همچنين طبق تحليل اين نشريه، شانس 
اينكه ج��و بايدن در اين بخ��ش اكثر آرا را 
كس��ب كند ۹۹ درص��د و ش��انس ترامپ 
براي كسب اكثر آراي اين بخش تنها يك 
درصد است. در ادامه اكونوميست نوشته: 

پيش بيني تعداد آراي الكترال كسب شده 
از س��وي جو بايدن بين ۲۴۹ تا ۴۱۵ رأي 
)ميانگين ۳۴۷( اس��ت در حال��ي كه اين 
پيش بيني براي دونال��د ترامپ بين ۱۲۳ 
ت��ا ۲8۹ رأي )ميانگين ۱۹۱( اس��ت. در 
انتخابات رياست جمهوري امريكا يك نامزد 
بايد براي پي��روزي در بخش آراي الكترال 

۲۷۰ رأي كسب كند.
همچني��ن اكونوميس��ت ب��ر اس��اس 
تحليل هاي��ش از داده هاي مراجع مختلف 
و نظرس��نجي هاي گوناگون تا تاريخ دوم 
آگوس��ت پيش بيني كرده ج��و بايدن در 
بخ��ش آراي مردم ه��م دونال��د ترامپ را 
شكس��ت مي دهد. طبق اين پيش بيني با 
تحليل رقابت تنها بين نامزدهاي دموكرات 
و جمهوريخواه، بايدن مي تواند حدود ۵۴ 
درصد از آراي مردمي را به خود اختصاص 
دهد و ترامپ ۴۶ درصد اين آرا را كس��ب 
مي كند. اي��ن در حالي اس��ت كه كاهش 
محبوبيت ترامپ در نظرسنجي ها موجب 

ش��ده برخي از جمهوريخواهان بخواهند 
راه خود را از او جدا كنند. دونالد ترامپ به 
مدت چهار سال حزب جمهوريخواه را در 
چنگال خود گرفته و از تمجيد طرفداراني 
بهره مي برد كه راه او را در مجازات منتقدان 
و پاداش دادن به متحدان دنبال مي كنند. 
جمهوريخواهان در مصاحبه هايي با بيش از 
۱۰ راهبردشناس، سران حزب جمهوريخواه 
و اعضاي كنوني و سابق كنگره، گفتند حزب 
آنها به دنبال مسير جديدي است حتي قبل 

از آنكه ترامپ صحنه را ترك كند.
دو گ��روه مج��زا از جمهوريخواه��ان 
برجس��ته به دنبال راه هايي ب��راي دوران 
پساترامپ هستند؛ گروه اول، گروه بزرگي 
از جمهوريخواهاني هس��تند ك��ه خود را 
براي رقابت بعدي براي ورود به كاخ سفيد 
آم��اده مي كنند. گ��روه ديگ��ر گروهي از 
جمهوريخواهان كنگره هس��تند كه براي 
خود تمايز قائل هستند به خصوص امسال 
كه به نظر مي رسد اوضاع به نفع دموكرات ها 

پيش مي رود. اين گ��روه به دنبال راه هايي 
براي فاصله گرفتن از ترامپ هستند بدون 
آنك��ه پايگاهي را ك��ه هنوز به ش��دت به 
رئيس جمهور وفادار است خشمگين كنند.

توئيت ترام��پ درباره به تأخي��ر انداختن 
انتخابات م��اه نوامب��ر از لحظ��ات نادري 
بود كه هر دو گروه دليل مش��تركي براي 
انتق��اد از رئيس جمه��ور داش��تند. تقريباً 
همه جمهوريخواهان اين كار را غيرممكن 
دانستند كه جاي بحث ندارد. ترامپ براي 
به تأخير انداختن انتخاب��ات همان دليلي 
را دارد كه جمهوريخواهان بر اس��اس آن 
احس��اس مي كنند كه باي��د از وي فاصله 
بگيرند و آن دليل، كاهش محبوبيت وي در 

نظرسنجي هاست.
هر چند منتقدان سياس��ي ترامپ از حزب 
دموك��رات، طرح اي��ده به تعوي��ق افتادن 
انتخابات رياس��ت جمهوري را از سوي او، 
تالش��ي براي تحت تأثير قرار دادن تبعات 
اجتماعي و اقتصادي شيوع ويروس كرونا 
ارزيابي كردن��د ولي برخي كارشناس��ان 
حقوقي فارغ از هر گونه بهره برداري سياسي 
از اين ايده، هش��دار دادند كه اي��ن اقدام 
مي تواند موجب تضعيف اعتماد عمومي به 
كاركرد نهاد انتخابات شود. روش رأي دهي 
از طريق پست با هدف كاهش نگراني هاي 
عمومي و مقابله با شيوع ويروس كرونا در 
ايام برگزاري انتخابات رياس��ت جمهوري 

امريكا ارائه شده است.
از نظر تاريخي، با تغيير رياس��ت جمهوري 
بين دولت هاي دموكرات و جمهوريخواه، 
سياست خارجي امريكا به طرز چشمگيري 
تغيير نكرده اس��ت. متحدان و مخالفان در 
يك لشكر ديپلماتيك غيرحزبي و يكسان 
باقي ماندند و منافع امريكا را دنبال كردند.

من هم مسافرم!
كانال تلگرامي »من« نوش��ت: جهانگردي به دهك��ده اي رفت تا زاهد 
معروفي را زيارت كند و ديد كه زاهد در اتاقي ساده زندگي مي كند. اتاق 
پر از كتاب بود و غيراز آن فقط ميز و نيمكتي ديده مي ش��د. جهانگرد 
پرسيد: لوازم منزلتان كجاست؟ زاهد گفت: مال تو كجاست؟ جهانگرد 

گفت: من اينجا مسافرم. زاهد گفت: من هم! 
امام علي )ع(: »دنيا خانه آرزوهايي اس��ت كه زود نابود مي شود و كوچ 
كردن از وطن حتمي است. دنيا شيرين و خوش منظر است كه به سرعت 
به سوي خواهانش مي رود و بيننده را مي فريبد، سعي كنيد با بهترين 
زاد و توشه از آن كوچ كنيد و بيش از كفاف خود از آن نخواهيد و بيشتر از 

آنچه نياز داريد طلب نكنيد.«

 اياالت متحده اسالمي 
گورستان تروريست  هاست

عليرضا گرائي در توئيتر خود نوشت: سوريه را به آشوب كشيدند تا مقاومت 
تضعيف شود، اما نشد! عراق را به آشوب كشيدند تا مقاومت تضعيف شود، 
اما نشد! حاال هم لبنان را به آشوب كشيده اند تا مقاومت تضعيف شود، اما 
نخواهد شد! كوري چشم دشمنان، اينجا اياالت متحده اسالمي است و 

گورستان تروريست هاي امريكايي و صهيونيستي خواهد شد.

حقيقتاً دست مريزاد
علي رنجبر با انتشار تصوير فوق نوش��ت: مدتي است تصاوير يك گروه 
جهادي در منطقه ايذه خوزس��تان كه در حال آبرساني به روستا هاي 
محروم هستند منتشر مي شود؛ تصورم اين بود دو هفته اي را آنجا بودند و 
رفتند؛ امروز با يكي از آنها تماس گرفتم؛ هفت سال است مرتب در منطقه 

حضور دارند و پنج ماه اخير را دائم آنجا بودند. حقيقتاً دست مريزاد. 

   سيدنظام الدين موسوي:
از هر اق��دام دول��ت در جهت گش��ايش 
اقتصادي و بهبود وضعيت معيشتي مردم 
حمايت مي كنم اما از طرح هاي سورپرايزي 
كه فق��ط چند نفر اط��الع دارن��د و عقبه 
كارشناسي آن مشخص نيست )مثل طرح 
بنزين( ذهنيت خوبي نداريم. آقاي روحاني 
قبل از اجراي هر طرحي بايد ابعاد آن را با 

مردم و نمايندگان در ميان بگذارد.
   وحيد حاجي پور:

پيش فروش نفت به مردم، هماني كه روحاني 
به آن گش��ايش مي گويد يك »مين گذاري« 
تميز براي دولت بعد است؛ پولش را اين دولت 
مي گيرد و دولت بعدي بايد تس��ويه اش كند. 
طرحي كه سال ۹۱ هم مطرح شد ولي در نهايت 
اجرا نش��د. پيگير اين طرح هم كارگزاراني ها 

هستند... سال آخري چه خبره آخه؟!
   رامين پوالدگر:

قرار است نفت را به صورت سهام يا اوراق به 

مردم بفروشند اما جاي سؤال دارد كه اگر 
تحريم ها ادامه يابد و ايران نتواند كماكان 
نفتي بفروش��د، س��ود و اصل پول مردم را 
دولت چط��ور پس خواه��د داد؟ باز هم از 

صندوق ذخيره ملي؟
   احمد اميرآبادي فراهاني:

با اي��ن طرح گش��ايش اقتص��ادي دولت، 
كوه موش زاييده اس��ت. حداق��ل از مقام 
معظ��م رهب��ري خ��رج نكنيد. ق��رار بود 
شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا فقط 
راهكاره��اي دور زدن تحريم ها را تصويب 
كند نه دور زدن مجلس شوراي اسالمي را!

   فريد ابراهيمي:
اون گش��ايش اقتصادي كه روحاني گفت 
اين هفته ق��راره ايجاد بش��ه؟ االن معلوم 
شده كه قراره ۲۲۰ميليون ليتر نفت توي 
بورس پيش فروش كنن تا كسري بودجه 
امسال دولت جبران بشه. في الواقع يعني 
منظور روحاني، گشايش براي دولت بوده 

نه برای مل��ت. كمربندهاتون رو همچنان 
محكم بسته نگاه داريد!

   هادي زندي:
گشايش دولت، تأمين مالي از اوراق سلف نفت 
)بخوانيد مصادره  درآمد دولت بعد( است. با 
اين تأييد و تكذيب هاي پياپي و بي اعتمادي 
منتج از تصميمات خلق الساعه حتماً مردم 

۲۲۰ ميليون بشكه نفت خواهند خريد.
   سعيد قاضي پور:

دولت به بهانه كس��ري بودجه قرار اس��ت 
۱۶۰ هزار ميليارد تومان اوراق سلف نفتي 
معادل ۲۰۰ ميليون بش��كه نف��ت خام را 
منتشر كند. اگر سه سال ديگر نفت ۶۰ دالر 
و دالر ۲۰ هزار تومان باش��د، دولت بعدي 
در زمان سررسيد اوراق بايد نصف بودجه 
عمومي يك سال كش��ور را بابت بازخريد 

اوراق پرداخت كند.
   محمدجواد قاسمي:

با ريزش امروز بازار بورس معني گشايش 

رو هم فهميديم؛ اعتماد مردم بزرگ ترين 
سرمايه هر دولتيه كه متأسفانه تو حوزه هاي 
مختلف مف��ت مفت داره ب��ه ضد خودش 

تبديل ميشه. 
   تقي دژاكام:

خداوكيلي اين گشايش اقتصادي مردمه يا 
دولت روحاني؟ اينكه دو سال پولت بخوابه 
و بعد با سود بانكي سپرده درازمدت پولت 
رو پس بگيري اسمش گشايشه؟ اگر فاكتور 
دالر هم ت��وش تأثير بذاره ك��ه دالر االن 
در اوجه و اين هم خيلي امتيازي حس��اب 

نمي شه. غير از اينه؟
   پويا ناظران:

وقتي سياس��تمدار بي مقدم��ه وعده خبر 
خوش��ي مي دهد تا مردم را ذوق زده كند، 
در حالي كه هيچ كارشناس و اقتصادداني از 
محتواي خبر اطالع ندارد، بايد نگران شد. 
هيچ كش��وري با تصميمات غافلگيرانه و 

خلق الساعه پيشرفت نكرده است.
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گشايش براي ملت يا دولت؟!
واكنش كاربران شبكه هاي اجتماعي به مشخص شدن جزئيات طرح گشايش اقتصادي

هفته گذشته دكتر حس�ن روحاني، رئيس جمهور، اعالم كرد به زودي گشايشي اقتصادي 
ايجاد خواهد شد كه دست دولت را باز خواهد كرد. اين خبر از لحظه اعالم با گمانه زني هاي 
فراواني همراه ش�د. برخي اين گش�ايش را مربوط به اتفاقاتي در سياس�ت خارجي مربوط 
مي دانستند و گروهي ديگر آن را حاصل تحوالتي در سياست داخلي. سرانجام يك شنبه شب 
كانال تلگرامي خبرگزاري ف�ارس به نقل از اقتصادني�وز اعالم كرد گوي�ا دولت قصد دارد 
با هدف تأمين نقدينگي مورد نياز تا س�قف ۲۰۰ ميليون بش�كه نفت در بورس پيش فروش 

كند. اين خبر حاكي از آن بود كه اگر قيمت نفت در زم�ان تحويل باالتر از زمان پيش خريد 
باشد، كه سود آن به خريدار مي رس�د اما اگر قيمت اوراق پايين تر از زمان پيش خريد باشد 
دولت به ميزان نرخ سود س�پرده بلندمدت به خريداران مابه التفاوت پرداخت خواهد كرد. 
مشخص شدن كليات طرح گشايش اقتصادي دولت با واكنش هاي مختلفي از سوي كاربران 
شبكه هاي اجتماعي همراه شد. كاربران اين طرح را بيش�تر گشايشي براي دولت ناميدند 
و آن را به م�وش زاييدن كوه تش�بيه كردند. در ادامه برخ�ي از اين واكنش ه�ا را بخوانيد.

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.

زيارت آسمان
آيت اهلل حائري شيرازي)ره(:

زندگي آپارتمان نشيني اجازه نداده انسان ها سالي يك بار هم به 
آسمان نگاه كنند. يكي از محروميت هايي كه ايجاد كرده، محروم 
شدن از نعمت بزرگ ديدار ستارگان است. اگر انسان ماهي يك 
شب برود در روستا تا بتواند آسمان را ببيند و زيارت كند، مثل 
زيارت يك امامزاده برايش سازنده است. نديدن آسمان، خيلي 
مضر است. يك نگاه به آسمان براي انسان كافي است كه بداند 
اين چيزهايي كه براي خودش برداش��ته، باعث خجالت است. 
آسمان را گذاشته اند براي صفر كردن تعلقات. انسان يك نگاهي 
به آسمان بكند، پاسخ سؤاالتش را مي گيرد! براي نجات انسان از 

تعلقات ، يك نگاه معنادار به آسمان بس است.
منبع: كانال تلگرامي »نشِر بيانات و دستورالعمل هاي علماي اسالم«

   سبوي دوست

    تصویر منتخب

كانال تلگرامي »جماران« به نقل از »فارين 
پاليسي« نوشت: دو سال پس از اينكه دونالد 
ترامپ از توافق هسته اي ايران خارج شد و 
ادعا كرد مي تواند »يك توافق جديد و پايدار« 
را ضمانت كند، كناره گيري ناگهاني »برايان 
هوك« نماينده ويژه دول��ت ترامپ در امور 
ايران از مقامش، آينده بزرگ ترين سياست 
خاورميان��ه اي كاخ س��فيد را در وضعيتي 
نامعلومي فروبرد. جايگزيني هوك با اليوت 
آبرامز در حالي كه وي همچنان سمت خود 
در ونزوئال را در دس��ت دارد، او را مس��ئول 
ادامه به اصطالح ابتكار عمل هاي ترامپ در 
ايران خواهد كرد. اكنون س��ؤال اينجاست 
كه وي چگونه مي تواند در انتخابات رياست 
جمهوري احتمالي نوامبر برنده شود. احتمال 
دس��تيابي توافق با ايران در دقيقه آخر هم 

بعيد به نظر مي رسد.
»باربارا ليف« نماينده سابق امريكا در امارات 
در دولت اوباما گفت: »دولت در بالتكليفي 
بزرگ��ي گرفتار ش��ده و هيچ راه��ي هم به 
مذاكره نيست. نيازي هم به گفتن نيست كه 
اگر واشنگتن هم پيش از انتخابات ۳ نوامبر 

زنگ بزند، تهران گوشي را برنمي دارد.«
انتخاب آبرامز ب��ه جاي هوك ه��م اوضاع 
را بهتر نمي كن��د. آبرامز تندرو اس��ت و به 
عنوان فردي كه در رس��وايي ايران- كنترا 
به كنگره دروغ گفت، شناخته مي شود. در 

حالي كه چش��م انداز انتخاب مجدد ترامپ 
در ابهام قرار دارد، يك نشست داغ سازمان 
ملل درباره ايران نش��ان مي دهد كه ترس 
قدرت هاي جهاني براي مقابله با امريكا در 

حال فروريختن است.
احتماالً ابتكار عمل بزرگ ديپلماتيك دولت 
ترامپ هفته آينده با شكست مواجه مي شود. 
امري��كا پيش نوي��س قطعنام��ه  اي درباره 
»تمديد نامحدود« تحريم هاي تسليحاتي 
ايران به شوراي امنيت س��ازمان ارائه كرده 
است اما اين پيش نويس از حمايت كمي در 
ميان قدرت  هاي جهاني برخوردار است كه 
نشان دهنده انزواي واشنگتن است. در حال 
حاضر مخالفت با پيش نويس امريكا در حدي 
اس��ت كه امريكا احتماالً نخواهد توانست ۹ 
رأي الزم را به دست بياورد تا روسيه و چين را 

مجبور به استفاده از حق وتو كند.
»جارت بالن��ش« هماهنگ كننده س��ابق 
وزارت خارجه امريكا در توافق هسته اي ايران 
در دولت اوباما و مقام ارشد كنوني در بنياد 
كارنگي مي گويد: »در اين مرحله، سياست 
دولت ترامپ در قبال ايران همگي بر شكست 
احتمالي ترام��پ در انتخابات و تالش براي 
ممانعت از گزينه هاي رئيس جمهور آينده 
)بايدن( در قبال ايران متمركز شده است و 
من فكر مي كنم آنها به احتمال زياد در اين 

تالش ناكام هستند.«

 سردرگمي ترامپ در برابر ايران
 در آستانه انتخابات

شمارش معكوس براي عصر پساترامپ
   تحلیل

س��اعت ۳:۳۰ دقيقه براي ارائه گزارش امانوئل بونو به دفتر ترامپ رفتم. ترامپ بعد 
از شنيدن گزارش��م گفت: »حاال كه اين طور است پيشنهاد كاهش تحريم ها را پس 
بگيريد و آماده شويد تا به پايگاه هاي ايراني... )براي بيان اسم پايگاه بايد دفتر رياست 
جمهوري اجازه دهد( كه قباًل درباره آن بحث كرده ايم، حمله كنيم.« سپس ترامپ 
به خروج نيروهايمان از سوريه اشاره كرد. وقتي از دفتر رياست جمهوري بيرون آمدم 
متوجه شدم كه منوچين منتظرم ايستاده است، بخت با من يار بود كه مي توانستم خبر 

خوشحال كننده شكست تالش هاي فرانسه را همان لحظه به او حضوري بگويم.
رند پال در اين روزها تالش داش��ت همان طور كه س��ال گذش��ته كيم  جونگ اون 
كره شمالي را به ديدار ترامپ كش��اند، ظريف را از نيويورك به واشنگتن بياورد تا با 
ترامپ ديدار كند. در همين حال من در منزلم متن نامه دو خطي اس��تعفايم را كه 
در ماه ژوئن دس��ت نويس كرده بودم، آماده مي كردم تا در يك لحظه مناسب آن را 

عمومي كنم. من رسماً آماده استعفا بودم.
به رغم مخالفت ايران، تالش هاي مكرون براي گرفتن امتيازاتي به نفع ايران جهت 
احياي توافقنامه برجام بي وقفه ادامه داشت. اين كار نه تنها توافق را ارتقا نمي داد بلكه 
باعث مي شد به طرز نااميد كننده و وحشتناكي بدتر هم شود. خنده دار مي شد اگر 
ترامپ باز هم شكست در سياست هاي اشتباه خودش را نمي پذيرفت. در هر كاري 
حتماً نياز بود مدتي بگذرد تا ترامپ بفهمد اشتباه كرده است. مثل وقتي كه در ۱۹ 
جوالي سرانجام رند پال را از مسئوليتش عزل كرد و روز بعدش به من گفت: »رند پال 
واقعاً آدم شايسته اي براي پيگيري مذاكرات نيست. او آدم صلح طلبي است. ديدي 
ديروز اخراجش كردم؟« نگذاشتم فرصت از دست برود و سريعاً اشاره كردم كه مارك 
لوين، شب گذشته در برنامه راديويي اش گفته كه سياست خارجي پال اساساً مشابه 

الهان عمر، دموكرات راديكال عضو مجلس نمايندگان مينه سوتا، است.
در تماس بعدي مكرون، ترامپ درباره عملكرد دفاعي كشتي جنگ يواس اس باكسر 
توضيح داد. اين كشتي جنگنده ظاهراً به يك هواپيماي بدون سرنشين ايراني كه 
به طرز غيرقابل قبولي نزديكش شده، شليك كرده بود. هرچند هزينه هواپيماي 
بدون سرنش��يني كه ما  زده بوديم در مقايس��ه با گلوبال هاوك را كه ايراني ها  زده 
بودند، هيچ بود اما باز هم خوب بود ك��ه فهميديم ما حداقل هنوز از خودمان دفاع 
مي كنيم! مكرون پيشنهاد جديدي براي ارائه نداشت و همچنان بر همان اعتقادات 
خودش پايدار بود؛ ترامپ هم همچنان ادعا مي كرد كه به زودي مستقيماً با ايراني ها 

صحبت خواهد كرد!
به نظرم هر از گاهي ترامپ هم مي فهميد، مثل وقتي كه در 8 آگوست با لحن قابل 
قبولي به من درباره مكرون گفت: »هر چيزي كه دس��ت مكرون به آن بخورد، به 
گند كشيده مي ش��ود!« من و پمپئو به طور مداوم بعد از ديدار با ترامپ و حتي در 
روزهاي بعد از آن درباره دخالت هاي مكرون در اين قضي��ه و انگيزه هاي او بحث 
 كرديم و پمپئو در جريان اختالفات من با مكرون بود. يك روز پمپئو در حالي كه 
داشت از خنده منفجر مي شد وارد دفتر من شد و با خنده گفت: »بيا نگاه كن؛ من 
مشكلت را با مكرون حل كرده ام! او مطمئناً اين توئيت را براي مكرون  زده است.« 
تلفن را گرفتم و نگاه ك��ردم، واقعاً ترامپ درباره مكرون نوش��ته ب��ود: »ايران در 
مشكالت جدي مالي قرار دارد. آنها با نااميدي مي خواهند با اياالت متحده مذاكره 
كنند اما سيگنال هاي مختلف و متضادي از سوي كساني، همچون رئيس جمهور 
فرانس��ه مكرون، كه مي خواهند در قضيه دخال��ت و امري��كا را نمايندگي كنند، 
دريافت مي كنند. من مي دانم قصد مكرون، مثل ساير افراد، خير است اما هيچ كس 
سخنگوي اياالت متحده نيست. هيچ كس در هيچ سطح و شكلي اين مجوز را ندارد 
كه از جانب ما صحبت كند.« من و پمپئو در راهروها مي چرخيديم و مي خنديديم 
و به اشتباه فكر مي كرديم تالش هاي مكرون به شكل فاجعه باري شكست خورده و 

متوقف خواهد شد. البته هرگز چنين نبود!

 پاورقي »جوان«  
از» اتاق حوادث« جان  بولتون
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 ترامپ: هر چيزي كه دست مكرون
 به آن بخورد به گند كشيده مي شود!


