
دكتر احسان رضايي، نويسنده و منتقد ادبي، 
در كانال تلگرامي »احس��ان نامه« نوش��ت: 
۱۱آگوست در كلمبيا به نام روز تنبلي خوانده 
مي شود و جشن و جشنواره اي هم دارد. براي 
اين روز، چي بهت��ر از بازخواني »ابلوموف« 

كتابي كه در ستايش تنبلي است؟
»تنبلي هنر است. « اين جمله را فقط وقتي 
خوب مي فهميد ك��ه كت��اب »ابلوموف« را 
بخوانيد. اين اثر، يادتان مي آورد تنبلي، كار 
پيش پا افتاده اي نيس��ت، هنر اس��ت، پر از 
آيين ها و مناسك و جزئيات خاص خودش. ما 
در اين رمان زندگي و مرگ ايليا ايليچ ابلوموف 
را مي خوانيم و زندگي و مرگ اين آدم، فقط 
يك كلمه است؛ ابلومويسم. ابلومويسم لغتي 
اس��ت كه خود گنچاروف در رمان آورده و به 
معناي راه و روش شخصيت داستانش است. 
ابلوموف يك اشراف زاده است كه زندگي اش از 
عوايد دهي به ارث مانده از اجدادش مي گذرد. 
ابلوموف مردي مهربان، زودباور، بااحساس، 
فرهنگ دوس��ت و نازنين است كه فقط يك 
عيب دارد؛ تنبلي. سال هاست دايره المعارف 
روي تاقچه اتاق او، روي صفحه ۳۵۷ مانده و 
۳۰ سال است كه كس��ي كتاب را ورق نزده 
است. پشت پنجره ها تار تنيده شده و ابلوموف 
فقط در رختخواب ي��ا روي صندلي راحتي 
اس��ت؛ وزن اضافه مي كن��د و اجازه مي دهد 
عشقش از دس��ت برود و مباشرانش اموالش 
را از چنگش دربياورند، اما حاضر نيس��ت از 
جايش تكان بخورد. تنها حركت ابلوموف در 
طول رمان، وقتي است كه عاشق شده و حاضر 

مي شود تا طبقه پايين هم بيايد. 
اي��وان گنچ��اروف، ابلوم��وف را در س��ال 
۱۸۵۸ نوشت و س��عي كرد كسالت جامعه 
روسيه تزاري را نش��ان بدهد. اين كسالت 
و تنبل��ي چن��ان به خ��ورد مت��ن رفت كه 

كتاب به مانيفست تنبلي تبديل شد و واژه 
ابلومويسم به فرهنگ لغات روسي اضافه شد، 
به طوري كه حتي لنين هم از اين واژه استفاده 
مي كرد. در واقع ابلوموف يك خودآموز تنبلي 
است. ابلوموف براي فرار كردن از هر كاري، 
استدالل هاي خاص خودش را دارد و چون 
ابلوموف آدم باهوشي است، اين استدالل ها 
معموالً چيزهاي به درد بخ��ور و كاربردي 
هم اس��ت. به اين يك نمونه كه اس��تدالل 
ابلوموف براي سفر نرفتن است، توجه كنيد: 
»صحنه هاي وحشي و باعظمت ]طبيعت[ به 
چه كار مي آيد؟ مثاًل دريا؛ خدا از بزرگي اش 
نكاه��د؛ جز ان��دوه چيزي الق��ا نمي كند و 
تماشاي آن اش��ك در چش��م مي آورد. در 
پيشگاه سفره بي كران آب، دل پر از هراس 
مي شود و هيچ نقطه اي نيست كه نگاه خسته 
را از اين يكنواختي بي حد دربياورد. غرش و 
جنبش هاي خش��مگين امواج، گوش هاي 
ضعيف را نوازش نمي دهند و از ازل تا امروز 
پيوس��ته همان آواز تاريك و مرموز را تكرار 

مي كنند؛ هم��ان غرش و هم��ان ناله هايي 
كه انگار از س��ينه ديوي محك��وم به عذاب 
برمي آيد. واي كه چه نعره هاي دلخراشي!... 
تماش��اي ورطه ها و كوه ها ني��ز براي آدمي 
لذتبخش نيست؛ آنها همچون دندان نيش 
و چنگال درنده اي وحشي كه براي دريدنش 
عريان شده باشد، او را تهديد مي كنند و به 
وحشت مي اندازند؛ آنها ناتواني جسم ما را به 
وضوحي بيش از حد به ياد مي آورند و ما را به 
وحشت و تشويش مي اندازند. حتي آسمان 
بر فراز اين صخره ها و مغاك ها، چنان بعيد و 
دور از دسترس مي نمايد كه گويي انسان ها 
را واگذاشته است.« يا اين نمونه كه در مذمت 
رؤياپ��ردازي و خيالبافي اس��ت؛ جايي كه 
ابلوموف حتي خ��ودش و تنبالنه ترين كار 
بش��ر را هم نقد مي كند: »بيش از همه چيز 
از خيال پردازي بي��زار ب��ود و از اين همراه 
دوچهره زندگي ما گريزان بود. همسفري كه 
در يك سو منظري دوستانه و در سوي ديگر 
صورتي خصمانه مي نمايد و تا زماني كه بر 

او اعتم��اد نكنيم، دلداري زيباروي اس��ت، 
اما همين ك��ه زمزمه ش��يرين و اغواگرش 
را ساده دالنه به گوشي ش��نوا پذيره شويم، 

چهره اي كريه مي نمايد. «
ارباب ابلوموف، با همي��ن توجيه ها زندگي 
كسالت بارش را به س��ر مي برد و عمرش را 
در خانه اي آرام، در كنار همس��ري چاق و 
مهربان با ميل بافتني در دست و كودكاني 
سربه راه به پايان مي رس��اند. صحنه پاياني 
جايي است كه دو نفر از كاراكترها از مرگ 
ابلوموف حرف مي زنند و يكي  از ديگري علت 
مرگ او را مي پرسد و آن جواب مي دهد: »او 
از ابلوميس��م مرد. « ابلوموف بعد از مرگ و 
پايان رمان، شهرتي جهاني پيدا كرد. او از آن 
دست شخصيت هاي ادبي است كه شهرتي 

بيش از نويسنده شان دارند. 
ايوان گنچاروف، خال��ق ابلوموف، برخالف 
كتاب��ش ش��خصيتي پرجن��ب و جوش و 
فعال ب��ود. برعكس ابلوموف ك��ه از اتاقش 
تكان نخورد، رفت و دور دنيا را گشت. بجز 
ابلوموف، ۱۰  رمان ديگر هم نوشت، اما تنها 
دليل ش��هرت گنچاروف، اين اس��ت كه او 
ابلوموف را نوشت، اينكه او نوشتن در مورد 

تنبلي را به تنبلي برگزار نكرد. 
»ابلوموف« در ايران سال ۱۳۵۵ و با ترجمه 
سروش حبيبي آمد. آن موقع حبيبي هنوز 
روسي بلد نبود و داس��تان را از ترجمه هاي 
انگليسي، فرانسوي و آلماني برگردانده بود. 
آن چاپ يك يادداش��ت كوتاه هم داش��ت 
كه حاال جنبه پيشگويانه پيدا كرده است: 
»اميدوارم استقبال خوانندگان باعث شود 
صاحب  مت روسي داني، با ترجمه دقيق تري 
اين عيب را برطرف كند.« اين آرزو س��ال 
۱۳۸۶ محقق شد كه خود حبيبي ابلوموف 

را از زبان اصلي ترجمه كرد.

اين چشمان يك مادر شهيد است
يكي از فعاالن شبكه هاي اجتماعي با نام كاربري »منتظر« با اشاره به 
عكس فوق نوشت: »اين چش��مان يك مادر شهيد است. وقتي برايش 
خبر پيدا شدن  پيكر پسرش را بعد از ۲۸ س��ال آوردند. خيره شده به 

دستان همسرش كه مي لرزد و مي گريد!... شهيد  محسن نبوي«

از #خيانت_ پهلوي در 22 مرداد بنويسيم
حسين دليريان توييت كرد: »فردا )۲۲ مرداد( سالروز يك خيانت بزرگه، 
خيانتي كه مردم ايران هرگز فراموشش نخواهند كرد. در ۲۲ مرداد سال 
۱۳۵۰، بحرين پاره تن وطن مون از خاك ايران توسط حكومت پهلوي 
جدا شد. بياييد با هشتگ #خيانت_ پهلوي از اين واقعه تلخ بنويسيم.«

 قوه قضائيه تكليف ادعاهاي 
بدون مدرك را مشخص كند

محمد شيرواني در توييتر نوشت: »سخنگوي قوه قضائيه در گفت وگو با 
مهر تأكيد كرده كه ارتباط نماينده متهم با شهردار اسبق تهران ثابت نشده! 
قوه قضائيه يك بار براي هميشه تكليف ادعاهاي بدون مدرك برخي ها را 
مشخص كند. اينطور نمي شود كه از نماينده مجلس بگير تا يك خبرنگار 

معلوم الحال ادعايي كنند و بعد هم پاي حرفشان نايستند.«

   عليصدرينيا:
مسئله برگزار شدن يا نشدن كنكور نيست؛ 
مسئله نوع مديريتي است كه خودش هم 
نمي داند با خودش چند چند است و باالخره 
مي خواهد كنكور را برگزار كند يا نه! حاال 
اين نوع مديريت، مي خواهد براي سالمتي 

و ايمني داوطلبان هم تدبير كند؟!
  اميرابراهيمرسولي:

من كنار همه بچه هاي نسل امروز انتظارم 
اينه دول��ت تدبير توضيح بده از ديش��ب 
تا امش��ب چي ش��د يهو ؟ انتظار زياديه؟ 
اين حق مجلس و مردم اس��ت... مطمئنم 
نماين��دگان و رئيس مجل��س كنار مردم 

بودند و خواهند بود. 
  سيدنظامالدينموسوي:

ظاهراً به مقوله بي ثباتي نرخ س��كه و ارز و 
مسكن بايد بي ثباتي در تصميمات دولت 
محترم را هم افزود. اين چه تدبيري است 
كه طي يك روز موضع وزرا درباره تعويق 
كنكور ۱۸۰درجه تغيي��ر مي كند؟ گيرم 

نگاه افكار عمومي به دول��ت برايتان مهم 
نيس��ت، چرا با روان صدها ه��زار جوان و 

خانواده آنها بازي مي كنيد؟
  عليبزرگخو:

حقيقتا آمار ]مرگ و مير و س��كته قلبي و 
فشار روحي و له شدگي احساسي[ بچه هاي 
مردم ناشي از تعويق كنكور، بيشتر از آمار 
مرگ و مير برگزار كردنش بود! حاال خود 

دانيد... كلمات داخل ] [ نمادين است. 
  فاطمهمحمدبيگي:

خطرناك ت��ر از برگزاري يا ع��دم برگزاري 
كنكور اين است كه ما با يك بحران مديريت 
در سطح دولت روبه رو هستيم كه نه مي تواند 
نظر كارشناسي بر تعويق كنكور سراسري را 
هضم كند و نه توان اجراي پروتكل ها را دارد. 
كنكور يك نمونه  اس��ت و مسكن، خودرو، 
ارز، طال، نفت و بورس نمونه هاي ديگر يك 

مديريت غيركارشناسانه هستند. 
  محمدرضاقدرداني:

گفتند بنزين گرون نميش��ه؛ گرون شد! 

گفتند از ش��نبه همه چيز عادي ميش��ه؛ 
هيچ چيز عادي نشد! گفتند كنكور تعويق 
ميفته؛ حاال ميگ��ن در موعد قبلي برگزار 
ميش��ه! با تصميمات متناقض و سردرگم 
كردن م��ردم، ديوار بي اعتمادي درس��ت 
نكنيد! بزارين مردم، روي حرف مسئوالن 

و تصميم گيران حساب كنند!
  محمدجواداخوان:

بدتر از گران ش��دن ارز، نوس��ان  مكرر و 
نبود ثبات آن اس��ت؛ طوري كه هيچ كس 
تكليف خود را نمي دان��د. چه موافق و چه 
مخالف تعويق كنكور باشيم، لغو و بازگشت 
مكرر آن رژه رفت��ن روي ذهن داوطلبان 
اس��ت. واقعاً چ��را دولت روحان��ي از اين 

نوسانگيري  ها دست برنمي دارد؟
  محمدميرزايي:

حسن روحاني نظر ستاد مقابله با كرونا رو 
پذيرفته كه رفتنش به مجلس براي شركت 
در جلس��ه رأي اعتماد به وزير صمت براي 
سالمتيش مناسب نيست، اما همين روحاني 

مطالبه بسياري از داوطلب ها رو براي تعويق 
كنكور به دليل شيوع كرونا رد كرده!

  سيدمحمودرضوي:
يك  نفر  از دولت به مردم و مجلس پاس��خ 
بدهد كه از ش��ب قب��ل تا امش��ب وزارت 
بهداشت پروتكل هاي خود را كاهش داده 
يا معجزه اي رخ داده و س��ازمان سنجش 
توانايي اجراي پروتكل هاي س��ختگيرانه 
براي برگزاري كنكور را پيدا كرده اس��ت! 
خدا كند س��المت فرزندان مردم بازيچه 

سياسي كاري برخي نشده باشد. 
  احمدنادري:

دول��ت تدبي��ر و امي��د! لجبازي ه��ا و 
بي تدبيري هاي شما بر سر كنكور، صدها 
هزار جوان اين مرز و بوم را دلسرد و نااميد 
كرده است. البته ملت ايران هفت سال است 
با اين رفتارها آشناس��ت. از اين جوانان و 
خانواده هايشان خجالت بكشيد و با سالمت 
آنان و بخش زيادي از جامعه بازي نكنيد. 

قطعاً بايد پاسخگو باشيد.

پنج ش��نبه 23 م��رداد 1399 | 23 ذی الحج��ه 1441 | 6| روزنامه جوان |  شماره 5999

 خطرناك تر از برگزاري كنكور 
بحران مديريتي دولت است

انتقادشديدكاربرانشبكههاياجتماعيازنوساندولتدرتصميمگيريبرايتعويقكنكور

خبرتعويقكنكورب�اجنجالهاوحواش�يفراوانوباهم�هانتقاداتيكهب�هآنوارد
بود،موجبش�دبس�ياريازداوطلبانبرنامهريزيخودراتغيي�ردادهوخودرابراي
زمانيديگرآمادهكنند،ام�اخبرناگهانيلغوتعويقكنكوروبرگ�زاريآندرموعداز
پيشتعيينش�دهباعثش�دتمامبرنامهريزيهايداوطلبانبهه�مريختهونگراني
واضط�رابرادربس�ياريازخانوادهه�ادام�نبزند.كارب�رانش�بكههاياجتماعي

فارغازاصلموضوع،اينتغييريكش�بهدرتصميمگيريرابهش�دتنقدكردهوآن
رامصداق�يازكاس�تيهايمديريتيدولتدانس�تندكهدرقضاي�ايمختلفيچون
ارز،مس�كن،خودرووبورسه�مديدهميش�ود.كارب�راناذعانداش�تنداينگونه
بازيكردنب�اروانمردمموج�ببياعتماديآنهابهدولتش�دهوجاي�گاهدولترا
درچش�ممردمتضعيفميكند.بخش�يازاي�نواكنشه�ارادرادام�هميخوانيد:

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

اجتماعیدرعرصهمكتوبهمديدهشود.

 مي ارزد اگر تمام عمرت را 
در جست وجوي اينگونه افراد صرف كني!

استادشهيدمرتضيمطهري:
طبق حديث امام صادق)ع( از دوستي كساني كه به خاطر شكم با 
آدم دوست مي شوند بپرهيز، مثل آنهايي كه به خاطر هم پيالگي و 
اينجور چيزها با انسان دوست مي شوند. »َواْطُلْب ُمؤاخاَة ااْلتْقياءِ« 
اما پاكان و پرهيزكاران را دنبالشان برو و آنها را پيدا كن؛ »َولَْو في 
ُظُلماِت ااْلْرض « ولو بروي از گوشه هاي تاريك زمين، از عزلت ها 
و انزواها آنها را پيدا كني. از آن دسته بر حذر باش و اينها را حتماً 
برو پيدا كن! نسبت به اينها نمي فرمايد بي تفاوت باش، مي فرمايد 
حتماً برو جست وجو كن »َو إِن أْفَنيَت ُعْمَرك في َطلَِبِهمْ « هر چند 
عمرت را در جست وجوي اينها فاني كني؛ يعني ولو اينكه عمرت 
در جست وجوي اتقيا صرف شود، برو جست وجو كن. بعد حضرت 
مي فرمايد: خداوند بعد از پيغمبران روي زمين برتر از پرهيزكاران 
خلق نكرده است و هيچ نعمتي را به اندازه اين نعمت به بنده  اي 

نمي دهد كه انسان با اتقيا و پاكان دوست و معاشر باشد. 
منبع: كانال رسمي »بنياد شهيد مطهري« در تلگرام به استناد 

كتاب آشنايي با قرآن، جلد ۵، صفحه ۲۶

   سبوي دوست

    تصویر منتخب

به گزارش كانال تلگرامي »پايش امريكا«، 
»عاموس يادلين« رئيس پيشين اطالعات 
ارتش رژيم صهيونيستي گفته است: »توافق 
بالقوه ايران و چين، برخي ها را در واشنگتن 
ترسانده و نگراني هايي را از اينكه سياست 
خارجي قاطع امريكا باعث تحكيم ائتالف 
خطرناك بين قدرت هاي مهم ضد امريكايي 
در خاورميانه و شرق آس��يا شده، به وجود 

آورده اس��ت. اگر اين توافق امضا و اجرايي 
شود، مي تواند تسريع چشمگيري در دو روند 
داشته باشد؛ سرمايه گذاري روبه رشد چين 
در خاورميانه و تحكيم قدرت كش��ورهاي 
اقتدارگ��راي ضد امريكاي��ي. مخالف��ت با 
همكاري چيني- ايراني در امريكا همچنان 
سخت خواهد بود، فارغ از اينكه كدام نامزد 

پيروز انتخابات رياست جمهوري شود.«

 اميرحسين ثابتي در رشته توييتي نوشت: 
ب��راي اثبات اينكه بس��ياري از مش��كالت 
ربطي ب��ه تحريم ن��دارد و فقط ب��ه خاطر 
بي تدبيري هاي خود دولت است، به اوضاع 

 #بورس و كنكور نگاه كنيد. 
درباره ب��ورس اول مي گويند ETF جديد 
در راه است و شاخص بورس اوج مي گيرد، 
بعد به خاطر ناهماهنگ��ي بين وزارت نفت 
و  اقتص��اد مي گويند اصاًل خبري نيس��ت و 
ش��اخص س��قوط مي كند و ميليون ها نفر 
متض��رر مي ش��وند! بعد دوب��اره مي گويند 
از هفت��ه اول ش��هريور ETF جديد عرضه 
مي شود! نتيجه آنكه در اين بين بسياري از 

مردم عادي متضرر و عصباني مي شوند. 
درباره كنك��ور هم اول مي گوين��د كنكور به 

تعويق افتاده است، بعد كه بسياري از خانواده ها 
و داوطلبان بر اين اساس تصميم هاي جديدي 
مي گيرند، به يكباره گفته مي شود در همان 
زمان مقرر كنكور برگزار خواهد ش��د! نتيجه 
آنكه فقط ب��ا اعصاب و روان ه��زاران جوان و 
داوطلب كنكور بازي شده و خانواده هاي آنها 

هم درگير اين مشكل مي شوند. 
همين دو مثال س��اده نش��ان مي دهد اكثر 
مش��كالت كش��ور نه ربطي به امريكا دارد و 
نه تحريم ها، بلكه مشكل مسئوالن بي لياقتي 
هس��تند كه بديهبات تصميم گيري و اداره 
كشور را هم بلد نيستند و فقط منتظرند ببينند 
س��ه ماه ديگر دوباره ترامپ رأي مي آورد يا 
بايدن؟ تا براي ادام��ه ناكارآمدي هاي خود 

توجيهات جديد بتراشند. 

تحليلگر صهيونيست: توافق ايران- چين 
برخي ها را در واشنگتن ترسانده است

 بورس و كنكور نشان داد 
مشكالت كشور ربطي به امريكا ندارد

ابلومویسم هنر انسان قرن بیست و یک!
   تحلیل

تماس مكرون و ترامپ آنق��در ناراحت كننده بود كه در آن لحظ��ه ترجيح دادم از دفتر 
رياست جمهوري خارج شوم و كمي در محوطه اطراف قدم بزنم. اين كارهاي ترامپ واقعاً 
وادارم مي كرد كه استعفا بدهم و من حقيقتاً در آستانه استعفا بودم، اما نمي خواستم در اين 
بازه زماني اين كار را انجام دهم، هر چند كه يقين داشتم ترامپ و مكرون هر دو در مسير 
اشتباهي هستند. بونو در روزهاي گذشته چندين بار به من ايميل زده بود تا زمان دقيق 
رسيدن ما به بياريتس را بپرسد و من هر بار به او جواب داده بودم كه ما هنوز در حال بررسي 
آن هستيم، منتظر بودم كه از ترامپ بشنوم چه زماني را نهايتاً انتخاب مي كند. بونو خواسته 
بود جلسه اي مقرر شود تا مكرون خالصه ديدار خود با پوتين را در موسكو به ترامپ بگويد. 
پيشنهاد دادم هر زمان كه جدول برنامه هاي نشست G7 را با ترامپ تكميل كرديم، اين 
ديدار را نيز در برنامه بگذاريم تا دو رئيس با يكديگر درباره مسائل مهم شان صحبت كنند. 
بونو موافق بود كه اين براي هر دو طرف كامالً معقول و كارآمد خواهد بود. البته من به بونو 

نگفتم كه در ارزيابي من ترامپ تا اين لحظه كوچك ترين توجهي به G7 ندارد. 
صحبت ترامپ با مكرون تا ساعت شش عصر ادامه پيدا كرد. وقتي صحبت آنها تمام شد، 
ماندم تا با ترامپ درباره جمع بندي انجام سفر او به دانمارك صحبت كنم. ترامپ آرام تر 
شده و آغاز به نوشتن توييتي درباره چرايي نرفتنش به دانمارك و احتمال آن در آينده كرده 
بود. با حاصل شدن نتيجه، در حال خروج از دفتر رياست جمهوري بودم كه يادداشتي از 
كوپرمن به دستم رسيد كه در آن خبر داده بود يكي ديگر از هواپيماهاي بدون سرنشين 
MQ- 9 در منطقه سقوط كرده است. ظاهراً كار حوثي هاي يمني بود. هر چند ما هنوز در 
مرحله جمع آوري اطالعات بوديم، اما حوثي ها خودشان در شبكه هاي اجتماعي اين حمله 
را به گردن گرفته بودند. براي اطالع دادن به ترامپ مجبور شدم باز به دفتر رياست جمهوري 
برگردم. همين كه ترامپ خبر را شنيد، گفت: »بايد انتقام بگيريم و مجازاتشان كنيم. بعداً 

گزينه هاي پيشنهادي خودتان را برايم بياوريد. « قبول كردم و از دفتر خارج شدم. 
وقتي به دفترم برگشتم به كوپرمن گفتم كه ترامپ در حين تماس تلفني با مكرون به من چه 
گفته است. كوپرمن گفت: »ترامپ بايد از شما عذرخواهي كند.« من گفتم: »چنين چيزي 
محال است!« هر چند كه روز بعد اتفاق ديگري افتاد. من مكالمات ايميلي مابين خودم 
و بونو را پرينت گرفته بودم تا پس از جلسه رصد و گزارش متداول روزانه، آنها را به ترامپ 
نشان دهم. مي خواستم به او ثابت شود كه در مكالمات من و بونو هيچ نشاني براي درخواست 
مكالمه تلفني وجود ندارد. البته من انتظاري نداشتم ترامپ ايميل ها را بخواند، همانطور 
كه خيلي از چيزهاي ديگر را هم نمي خواند، اما قصد داشتم صداقتم را به او ثابت كنم و 
نشان دهم بر خالف صحبت مكرون، من هيچ كوتاهي اي در برنامه ريزي صحبت تلفني او و 
ترامپ نداشتم و نخواستم كه مانع اين كار شوم. ترامپ گفت: »من متأسفم. نبايد سر شما 
داد مي كشيدم. واقعاً من احترام زيادي براي شما قائلم، اما نمي دانم چرا تماس هاي تلفني 
افراد به من برقرار نمي شود. « جمله آخر ترامپ همانقدر اشتباه بود كه حرف هاي ديروزش 

اشتباه بود، اما خيلي سخت بود كه بخواهم به صورت خالصه برايش استدالل كنم. 

پاورقي»جوان«
از»اتاقحوادث«جانبولتون
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 ترامپ دستور داد 
حوثي ها را مجازات كنيم


