
كانال تلگرامي »پايش امريكا« در مطلبي به 
قلم »اكبر مختاري« نوشت: كتاب جديدي در 
امريكا در نوبت انتشار است. كتابي كه در آن 
مطالبي است كه اگر مهم تر از مطالب كتاب 
جان بولتون و نوشته هايش عليه دونالد ترامپ 
نباش��د، كمتر نيز نخواهد بود. نويسنده اين 
كتاب باب وودوارد است؛ روزنامه نگار مطرحي 
كه با گزارش هايش در واشنگتن پس��ت در 
استيضاح ريچارد نيكس��ون نقش اساسي 
را ايفا كرد. كتابي كه گويا قرار اس��ت نامش 
»خشم« باش��د و از هم اكنون در حال ايجاد 
خشم بزرگي است؛ خشمي از مديريت دونالد 

ترامپ در برابر كرونا!
در اين كتاب به سخنان ترامپ در مورد كرونا در 
جريان مصاحبه اي اشاره شده است. جايي كه 
دونالد ترامپ مي گويد كه مي دانست ويروس 
كرونا كشنده و وحشتناك است، ولي عمداً و 
براي جلوگيري از وحشت هرچه بيشتر مردم 
آن را كم اهمي��ت جل��وه داد. مصاحبه اي كه 
وودوارد مدعي است كه نوارش را در اختيار دارد 
و ترامپ به راحتي نمي تواند آن را تكذيب كند. 
 اگر درك كنيم كه كرونا چه س��ختي هايي 
بر اقتصاد و جان امريكايي��ان تحميل كرد، 
آن وقت بيشتر به اثرات سياسي اين مصاحبه 
و پيامدهايش پي مي بريم. كرونا تاكنون جان 
بيش از ۱۹۰هزار امريكايي را گرفته اس��ت. 
كرونا و پيامدهايش س��بب شد 4۰ ميليون 
امريكايي درخواس��ت بيمه بيكاري دهند و 
نرخ بيكاري در امريكا از تك رقمي، دورقمي 
شود و حاال كه گفته مي شود كمي وضعيت 
بهبود يافته، نرخ بيكاري به 8/5 درصد رسيده 
است. چيزي بيش از دوران اوباما؛ خيلي بيش 

از دوره دوم اوباما!
ترامپ پيشاپيش كتاب وودوارد را »جعلي« 
خوانده است و اين گزارشگر كهنه كار را »اهل 
تظاهر« كه »هرگز چي��ز خوبي براي گفتن 
ندارد« توصيف كرد. برخي رسانه هاي امريكا 
بخش هايي از مصاحبه هاي ب��اب وودوارد با 

دونالد ترامپ را منتش��ر كردند كه اظهارات 
منس��وب به او در زمينه همه گيري كرونا و 
همچنين مسائل نژادي و غيره را در بر مي گيرد. 
در زير به برخي از نقل قول هاي چشمگير اين 

اشاره مي شود:
   در مورد ويروس كرونا

ترامپ در اين مصاحبه ها با وودوارد اشاره كرد 
كه او بيش از آنكه به ط��ور علني فاش كند، 
درباره ش��دت كوويد ۱۹ مي دانست. ترامپ 
در ماه فوريه به باب وودوارد گفت كه ويروس 
كرونا از آنفلوآنزا مرگبارتر اس��ت و حتي به 
اختالف آمار مرگ مبتاليان به آنها اشاره كرد. 
او گفت: »آمار )مرگ در اثر كوويد( 5 درصد در 
مقابل يك درصد )براي آنفلوآنزا( يا كمتر است. 
مي دانيد، چيز مرگباري است. « ترامپ بعداً در 
همان ماه فوريه علناً گفت ك��ه اين ويروس 
»كاماًل تحت كنترل اس��ت« و آم��ار ابتال به 
زودي به صفر نزديك خواهد شد. او همچنين 
اشاره كرد كه آنفلوآنزا مرگبارتر از كوويد۱۹ 
اس��ت. ترامپ روز ۱۰ مارس گفت: »آرامش 
خود را حفظ كنيد. ناپديد خواهد ش��د.« ۹ 
روز بعد، بعد از آنكه كاخ سفيد اين همه گيري 
را وضعيت اضطراري ملي اع��الم كرد، او به 
وودوارد گفت: »من هميش��ه مي خواس��تم 

كوچك جلوه اش بده��م. هنوز مايلم چنين 
كنم، چون نمي خواهم باعث وحشت شوم. «

كيلي مك اناني، س��خنگوي كاخ سفيد روز 
چهارشنبه در پاسخ به سؤال خبرنگاران درباره 
اين كتاب گفت كه رئيس جمهور هميشه »با 
چش��مان باز« به اين بحران نگريسته است. 
او گفت: »ب��از هم مي گوي��م رئيس جمهور 
هرگز اين وي��روس را كمرنگ جل��وه نداده 
است. رئيس جمهور آرامش را منعكس كرد. 
رئيس جمهور در اين باره جدي ب��ود... و زود 

دست به كار شد. «
وقتي از او س��ؤال ش��د چرا ترام��پ به باب 
وودوارد گفت كه ويروس مرگبار اس��ت، اما 
به مردم امريكا ن��ه، خانم مك اناني گفت كه 
رئيس جمه��ور همان دي��دگاه را در جريان 
گزارش هاي داخلي بيان كرد، اما مي خواست 
از پشت تريبون تصويري از آرامش ارائه كند. 
مك اناني گفت: »او هميشه سر راست بوده و 
هميشه توصيه كارشناسان پزشكي را دنبال 
كرده اس��ت« و افزود كه ترامپ اذعان كرد 
ويروس ممكن اس��ت باعث مرگ حداكثر 

۲۰۰ هزار نفر شود. 
   در مورد نژاد

وودوارد در مصاحب��ه اي در روز ۱۹ ژوئ��ن 

اعتراضات »جان س��ياهان ارزش دارد« را با 
ترامپ مطرح كرد و گفت كه »سفيدپوستان، 
افراد برخ��وردار از امتياز« باي��د براي درك 
احساس��ات سياهپوس��تان به خود زحمت 
بدهند. ترامپ در پاس��خ گفت: »مثل اينكه 
داستان را به خورد تو هم داده اند. به خودت 

گوش كن. « 
اين اعتراضات عليه بي رحمي و نژادپرستي 
پليس با مرگ شهروند سياهپوست جورج 
فلويد هنگام بازداشت به دست پليس در ماه 
می شروع ش��د. ترامپ همچنين تكرار كرد 
كه او بيش از هر رئيس جمهور ديگري غير از 
آبراهام لينكلن كه به برده داري پايان داد، براي 

آفريقايي تبارهاي امريكا كار كرده است. 
واش��نگتن پس��ت هم ب��ه نق��ل از يكي از 
مصاحبه هاي وودوارد گزارش داد كه ترامپ 
در پاسخ به سؤالي درباره وجود نژادپرستي 
سيستماتيك گفته است هر چند اين مسائل 
همه جا وج��ود دارد »اما م��ن فكر مي كنم 
احتماالً اينجا كمتر از بيشتر جاها يا كمتر از 
خيلي جاها وجود دارد. « او همچنين اذعان 
كرد كه نژادپرستي بر زندگي مردم در امريكا 
تأثير مي گذارد و آن را »مايه تأسف« خواند. 

   درباره كره شمالي
كتاب وودوارد همچنين دهها نامه ميان آقاي 
ترامپ و كيم جونگ اون رهبر كره شمالي را ذكر 
مي كند. در اين نامه ها كه آكنده از زباني رنگين 
هس��تند، كيم مكرراً ترامپ را »جناب عالي« 
خطاب مي كند و اشاره مي كند كه »دوستي 

عميق و مخصوص آنها جادو خواهد كرد. «
   ساير رؤساي جمهور

ترامپ به باب وودوارد گفت كه او احساس 
مي كند به س��لف او به باراك اوباما »بيش 
از حد بها داده شده. « »فكر نمي كنم اوباما 
باهوش و فكر نمي كنم س��خنگوي بزرگي 
اس��ت. « ترامپ به اين گزارش��گر گفت كه 
جورج دبليو بوش »يك احمق بي شعور به 

نظر مي رسيد كه واقعاً بود. «

بحران نمايي!
»معصومه نصيري« با انتش��ار تصوير فوق در كانال تلگرامي »بيداري 
ملت« نوشت: تالش برخي رسانه ها براي بحران نمايي دقيقاً همانند اين 
تصوير است. اين تصوير يك مثال است براي اينكه بهتر متوجه شويم 
رسانه مي تواند چيزي را به شما نش��ان دهد و نكته اي را باورپذير كند 
كه اساساً با آنچه هست تفاوت جدي دارد. آنچه مي بينيم، مي شنويم و 
مي خوانيم را از زواياي مختلف بررسي كنيم؛ يعني ببينيم چه كسي، 
با چه هدفي و با چه روش��ي آن مطلب را براي ما باورپذير كرده است و 

پذيرش آن مطلب چه تأثيراتي بر نگرش ها و تصميمات ما دارد. 

 ذليل شدن، مقدمه چپاول ملت است
 نه تأمين منافع آنها!

سيدياس��ر جبرائيلي در كان��ال تلگرامي خود نوش��ت: يك نش��ريه 
ليبرال)صدا( درباره تحقير رئيس جمهور صربستان توسط دونالد ترامپ 
نوشته است: »آيا اقداماتي از جنس كنش رئيس جمهور صربستان را 
بايد مايه شرمساري او دانست؟ فرض كنيم سياستمدار صرب همچون 
متهمي در اتاق بازجويي و حتي ي��ك برده در مقابل همتاي امريكايي 
خود نشسته است؛ اگر منافع صربستان چنين اقتضايي كند، بايد اقدام 
رئيس جمهور اين كشور را تمسخر كرد يا بايد آن را عقالنيتي سياسي 
خواند؟!... ووچيچ در بلندمدت سياستمداري سرافراز و متعهد به منافع 
ملي خواهد بود ، حتي اگر در كوتاه مدت بي هن��ران مدعي او را به باد 

تمسخر گيرند!«
تجلي اين تئوريزاسيون ذلت را بايد در اظهاراتي نظير اين جمله آن مقام 
اجرايي جست كه گفته بود: »هر زمان اطمينان پيدا كنم كه منافع ملت 
ايران در يك جمعي تأمين مي ش��ود و بار فشار از دوش مردم برداشته 
مي شود و من بايد قرباني شوم شخصاً مي پذيريم و انجام مي دهم و هر 
جلسه اي كه مشكالت ايران و مردم را برطرف كنم، آماده هستم كه براي 

منافع ملي و ملتم قرباني شوم و برايم افتخار است. «
اگر تحقير شدن توس��ط امثال ترامپ را صرفاً به درك يك »احساس 
ذلت موقت« فروبكاهيم، با ليبرال هاي ايراني هم نظر خواهيم شد كه 
براي تأمين منافع ملت، مي ارزد كه انسان تحقير و تذليل را هم بپذيرد 
و فداي ملتش شود، اما اگر به نقش ابزار تحقير در دستگاه استبكار پي 
ببريم، خواهيم ديد كه اين ذليل شدن، مقدمه چپاول يك ملت است، 

نه تأمين منافع آن!
رهبر حكيم انقالب اس��المي در ديدار اخير خود با دانش��جويان، اين 
كاركرد ابزار تحقير را به زيبايي بيان فرموده اند: »يكي از چيزهايي كه در 
برخورد استبدادي و استعماري با ملت ها خيلي اهميت دارد اين است 
كه قدرت هاي استعمارگر و سلطه گر سعي شان در ايجاد حس حقارت 
در آن ملت هايي است كه مي خواهند بر آنها تسلط پيدا كنند؛ يعني يك 
مقدمه  الزم براي آنها اين است كه آن ملت را تحقير كنند، در او احساس 
حقارت به وجود بياورند، احس��اس ناتواني را ب��ه او تزريق كنند، به او 
تفهيم كنند كه او چيزي نيست، هويتي ندارد، كسي نيست و اهميتي 

ندارد... يك نمونه اش آن قرارداد ۱۹۱۹ وثوق الدوله  معروف است. «
رئيس جمهوري كه در مقابل اس��تكبار زانو مي زن��د و ذلت مي پذيرد، 

خودش قرباني نمي شود، بلكه منافع ملتش را قرباني مي كند. 

مجيد مجيدي در اولويت نيست؟
رسول شكري نيا در توييتي نوش��ت: احتماالً مجيد مجيدي و خورشيدش جزو اولويت هاي 
سلبريتي ها، مسئوالن وزارت ارشاد، شهرداري، نهادهاي فرهنگي و... نبوده كه از كنار جوايزش 
در ونيز خيلي س��اده عبور كردند! همان هايي ك��ه كوچك ترين حضور و جوايز تش��ريفاتي 

دوتابعيتي هاي سينما را آنچنان در بوق و كرنا مي كنند كه گوش فلك را كر مي كند!

   سيد پويان حسين پور:
كرونا شايد برخالف تصورات اوليه، ابزاري 
براي جنگ هاي بيولوژيكي نبوده باش��د، 
اما آنچه امريكا به واس��طه كرونا و در قالب 
تحريم دارويي عليه ايرانيان مي كند و عماًل 
مس��يرهاي تأمين نيازهاي دارويي ايران 
را مسدود كرده، قطعاً يكي از كثيف ترين 

اقدامات تاريخ امريكاست. 
  محسن پورپير:

امريكاي مدعي حقوق بشر، ضدبشرترين 
اقدام��ات را عليه ملت ه��ا و حتي بيماران 
اجرا مي كند كه از جنايات جنگي نيز بدتر و 

شرم آورتر است. 
  حورانه:

قرار بود به لطف برجام همه تحريم ها همون روز 
اجراي توافق هسته اي برداشته بشه، اما به رغم 
اينكه هسته اي مون از دست رفت، تحريم ها هم 
زيادتر شد كه حتي براي واردات دارو كه بحث 
جون مردم درميونه مشكل داريم! آقاي مدعي 

حقوق بشر! جون مردم شوخي بردار نيست. 
  حسين تازه:

فكر كن چق��در بي وجدان��ن اونايي كه از 
رسيدن حداقل هاي درمان بيماران خاص 
ممانعت ميكنن، حاال اون هايي كه ش��ب 
و روز دنب��ال اينن كه نگذارن دارو برس��ه 
به امثال اين بيماران، چقدر ديگه پس��ت 

فطرت هستن... 
  سيد كميل حسيني:

سياست ورزي كثيف را مي شود در همين 
چند روز ديد؛ از سويي براي قاتلي هشتگ 
اعدام نكني��د مي زنند و از س��وي ديگر با 
تحريم داروي��ي كه جان ه��زاران كودك 
بي گناه را ب��ه مخاطره مي ان��دازد، كاري 
ندارند. وقتي مواجب بگير هستي و مزدوري 
مي كني چه توقعي مي توان داشتَ؟! مواضع 

اين چند روز را نگاه كنيد... 
  الف. باقريان:

تحريم دارويي امريكا، كثيف ترين تاكتيك 

يك جنگ نابرابر است!
  محمد:

 8۰ ميليون نفر، كودك و... تحريم دارويي 
شدند و عزيزانشون به خاطر نبود دارو جلوي 
چشمشون پرپر مي ش��وند، ولي سلبريتي 
دلس��وز ملت به خاط��ر دل ترامپ جونش 
ترجيح ميده با اعدام يه قاتل كاسبي كنه. تف 

به اين احساساتتون كه بوي تعفن ميده. 
  سعيد نوروزي:

تحريم دارو نفس كودكان بيمار ايراني مبتال 
به بيماري هاي قلبي، تاالس��مي، اوتيسم، 
سرطان و... رو به شماره انداخته، اما امريكا 
همچنان اجازه دسترسي ايران به دارو رو 
نمي ده! واقعاً اونايي كه دم از امريكا مي زنن، 
چطور مي تون��ن تحريم داروي��ي رو نديد 

بگيرن؟! گناه اين كودكان معصوم چيه؟!
  پيام نعمتيان:

ناجوانمردانه ترين كار تحريم دارو و درمان 
اس��ت به مردم بي گناه يك كشور، كاري 

كه امريكا ب��ا مردم ايران ك��رد و همزمان 
رئيس جمهور گرگ صفتش مثالً عيد نوروز 

رو به ما تبريك ميگه!
  مرساد صيفوري:

موض��وع تحري��م دارويي ايران توس��ط 
امريكا، نش��ون دهنده دش��مني امريكا با 
مردم ايرانه! يزيدي ها اين بار به جاي آب، 

دارو رو بستند. 
  محمد فرزانيان:

دولت امريكا مدعي اس��ت ك��ه تحريم ها 
ش��امل تجهيزات درماني و دارويي نبوده 
و مانع از ارس��ال كمك به ايران در زمينه 
پزشكي نيست، ولي اين دروغ بزرگ دولت 

تروريست امريكاست. 
  عاطفه آتي:

جنگ آش��كار و جنگ خام��وِش تحريم 
دارويي هر دو كش��تار جمعي به س��بك 
حقوق بشر امريكايي هستند! جنگ هايي 

كه از كودكان بيگناه قرباني مي گيرد... 
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 كثيف ترين جنايت امريكا 
در جنگ تمام عيار اقتصادي

واكنش كاربران شبكه هاي اجتماعي به اعتراف دبير كل سازمان ملل به تحريم دارويي ايران از سوي امريكا

آنتوني�و گوترش، دبير كل س�ازمان ملل، س�رانجام س�كوت خ�ود را در برابر تحريم 
دارويي ايران از س�وي امريكا، شكس�ت و در گزارش مربوط به وضعيت حقوق بش�ر 
در ايران تصريح ك�رد: »نهادهاي حقوق بش�ري ابراز نگراني كرده ان�د كه تحريم ها و 
محدوديت هاي بانكي ايران ممكن است به طور غيرقانوني بر توليد، دسترسي و توزيع 
داروها، تجهيزات و لوازم پزش�كي در اي�ران تأثير بگذارد. « او همچنين گفته اس�ت: 
»افزايش چشمگير قيمت داروها و كاهش سهام موجود، همراه با افزايش خطر فساد و 
موانع توسعه صنعت داروسازي، همچنان بر بخش بهداشت و درمان ايران تأثير خواهد 

گذاشت كه اين امر مي تواند منجر به افزايش مرگ و مير قابل پيشگيري و تأثير منفي بر 
بهره مند شدن مردم از حق سالمت شود.« گوترش اين را هم گفت: »جمهوري اسالمي 
ايران با كمبود ۸۰ مورد دارويي مواجه اس�ت و بيمارس�تان ها كمبود دارو، تجهيزات 
پزشكي و كاالهاي مصرفي را تجربه مي كنند. « اعتراف دبير كل سازمان ملل به تحريم 
دارويي ايران ب�ه همراهي كاربران ش�بكه هاي اجتماع�ي در محكوميت رذيلت هاي 
امريكا همراه ش�د. كاربران معتقدند تحري�م دارويي كثيف ترين جناي�ت امريكا در 
جنگ تمام عيار اقتصادي است. در ادامه بخشي از واكنش هاي كاربران 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.

 اگر درهاي درون انسان 
به روي او باز شود... 

استاد شهيدمرتضي مطهري:
قلب انسان، روح انسان، معنويت انسان همان جام جهان نماست. 
اگر انسان به درون خودش نفوذ كند، اگر درهاي درون به روي 
انسان باز شود، از درون خودش تمام عالم را شهود مي كند. درون 
انسان دروازه  اي است به روي همه هستي و همه جهان، چون از 
اينجا اين در به روي حق باز مي شود و حق را كه  انسان ببيند همه 
چيز را مي بيند. حافظ در اينجا خيلي شاهكار به خرج داده؛ يكي 

آن غزل معروفش است كه مي گويد:

سال ها دل طلب جام جم از ما مي كرد
و آنچه خود داشت ز بيگانه تمنا مي كرد

گوهري كز صدف كون و مكان بيرون است 
طلب از گمشدگان لب دريا مي كرد 
منبع: كانال رسمي »بنياد شهيد مطهري« در تلگرام به استناد 

كتاب »عرفان حافظ« صفحه ۱۳۳

   سبوي دوست

كانال تلگرامي »مركز بررسي هاي استراتژيك 
رياس��ت جمهوري« نوش��ت: پ��س از پايان 
سال تحصيلي گذش��ته، مركز بررسي هاي 
استراتژيك رياست جمهوري گزارشي فوري در 
رابطه با ارزيابي آموزش هاي از راه دور در چهار 
ماهه پاياني س��ال تحصيلي آماده نمود تا در 
اختيار سياستگذاران كشور قرار گيرد. با توجه 
به محدوديت زماني و فوريت موضوع تصميم 
بر آن گرديد تا از طريق انجام يك نظرسنجي 
اينترنتي نمايي از وضعيت اين آموزش ها تهيه 
و ارائه شود. اينك به مناسبت بازگشايي سال 
تحصيلي ۱4۰۰- ۱۳۹۹ نسخه عمومي اين 
گزارش در اختيار پژوهشگران و عالقه مندان 
قرار مي گيرد. در نظرس��نجي انجام شده 76 
درص��د دانش آموزاني كه به اي��ن آموزش ها 
دسترسي داشته اند، آموزش هاي مجازي را 
نابسنده مي دانند. اهم داليل بازدهي پايين تر 

آموزش هاي از راه دور به شرح زير است:
۱- غيرمنتظره بودن رخداد و زمان كم براي 
تطابق با شرايط: معضل اصلي شرايط جديد 
آموزش��ي غيرمترقبه بودن مس��ئله شيوع 
بيماري كروناس��ت. در اين ميان موفق ترين 
كش��ورها آنهايي بودند كه تا پيش از اين در 
زمين��ه آموزش ه��اي ديجيت��ال از راه دور، 
زيرس��اخت هاي الزم را فراهم نموده بودند. 
يافته هاي آزمون بين المللي پيزا نشان مي دهد 
كه كشورهايي نظير سنگاپور، دانمارك، قطر، 
سوئد، شهرهاي بزرگ چين، فنالند، اسلووني، 
تايلند و امريكا بيش��ترين آمادگي را در اين 
زمينه دارا بوده اند، ب��ه طوري كه بيش از 7۰ 
درصد مدارس در اين كشورها از پلتفرم هاي 

آموزش آنالين استفاده مي نمودند. 
۲- عدم امكان برقراري ارتباط رو در رو و زمان 
بر بودن آموزش هاي از راه دور: برآورد مي شود 
برگزار نش��دن كالس آنالين باعث مي شود 
براي حصول يادگيري مورد انتظار، معلم تا سه 
برابر و دانش آموز تا دو برابر زمان بيشتري براي 

تكميل فرآيند يادگيري اختصاص دهند. 
۳- نداش��تن دسترسي آس��ان به ارتباطات از 
راه دور: س��رعت پايين اينترن��ت، هزينه هاي 
خريد ترافيك اينترنت از مش��كالتي است كه 
دانش آموزان و معلمان از آنها گاليه مند بوده اند. 
4- نب��ود دانش و مهارت كاف��ي نزد معلمان: 
معلمان آموزش هاي الزم براي تهيه طرح درس 
آموزش از راه دور ديجيتال را نديده اند، بنابراين 
به  رغم آنكه معلمان تالش زيادي داشته اند، اما 

كيفيت آموزش ها لزوماً تأمين نشده است. 
5- شرايط نامناس��ب خانه و خانواده و عدم 
حمايت گري الزم براي يادگيري دانش آموزان: 
با توجه به انتقال مكان فيزيكي آموزش هاي 
مجازي به درون خانه، ش��رايط يادگيري در 
خانه يكي از عوامل تعيين كننده در كيفيت 

يادگيري است. 
6- عدم تمركز كافي دانش آم��وزان: يكي از 
مهم ترين داليل اُفت تحصيل��ي كودكان و 
نوجوانان مش��كل نبود تمركز در يادگيري 
اس��ت. آموزش هاي آنالين به دليل آنكه در 
فضا - زمان كنترل نشده اي صورت مي گيرند 
وضعيتي از ع��دم تمركز در يادگي��ري را به 

دانش آموزان تحميل مي كنند. 
مت��ن كام��ل اي��ن گ��زارش روي پاي��گاه 

اطالع رساني CSS. ir موجود است. 

 بازدهی کمتر آموزش هاي از راه دور 
در دوران شيوع کرونا

ترامپعمداًكروناراكمرنگجلوهميداد

در مرحل��ه دوم انتخاب��ات اوكراين، حمايت ها از زلنس��كي ادامه پيدا ك��رد و او در 
يك شنبه عيد پاك در ۲۱ آوريل، با 7۳ درصد آراء پوروشنكو را شكست داد. ما يك 
»بسته تماس« براي ترامپ آماده كرده بوديم تا اگر خواست در آن روز به زلنسكي 
تبريك بگويد. ترامپ حدود ساعت 4:۳۰ بعد از ظهر به وقت ما به زلنسكي تلفن كرد. 
پيش از تماس به ترامپ گفتم كه احتماالً زلنس��كي او را به مراسم تحليفش دعوت 
كند )البته هنوز تاريخ دقيق آن مشخص نشده بود. ( ترامپ هم گفته كه احتماالً پنس 

را به مراسم او مي فرستد. 
تماس ترامپ و زلنسكي كمتر از پنج دقيقه طول كشيد، ولي بسيار گرم و صميمي 
بود، چنانكه ترامپ در آغاز صحبت گفت: »مي خواهم بابت كاري كه بس��يار خوب 
انجامش دادي به تو تبريك بگويم. « زلنس��كي جواب داد: »از شما خيلي متشكرم. 
شما برايمان يك الگوي بسياري بزرگ بوديد. « ترامپ گفت او دوستان بسياري دارد 

كه زلنسكي را مي شناسند و او را دوست دارند. 
ترامپ همچنين گفت: »من ش��كي ندارم كه ش��ما رئيس جمهور خارق العاده اي 
خواهيد ش��د. « همانطور كه پيش بيني كرده بودم زلنس��كي ترامپ را به مراس��م 
تحليفش دعوت كرد و ترامپ گفت كه تاريخ آن را بررسي خواهد كرد و گفت: »يك 
نماينده عالي از طرف اياالت متحده براي آن روز بزرگ برايت مي فرستيم. « ترامپ 
هم متقاباًل زلنسكي را به كاخ س��فيد دعوت كرد و گفت: »تا آخر راه با تو خواهيم 
بود. « زلنسكي اصرار داشت كه ترامپ به اوكراين برود و گفت كه اوكراين كشوري 
بزرگ با مردماني مهربان، غذاي خوب و امثال آن اس��ت. ترامپ جواب داد: از آنجا 
كه مالك سابق مراسم انتخاب »دختران شايس��ته جهان« بوده، خوب مي داند كه 
اوكراين هميشه نمايندگان خوبي داشته است. زلنسكي حرف ترامپ را تأييد كرد و 
به انگليسي گفت: »حسابي تمرين زبان انگليسي خواهم كرد. « )تا در ديدار با ترامپ 
بتواند انگليسي صحبت كند. ( ترامپ جواب داد: »خيلي تحسين برانگيز است. من 

كه نمي توانم زبان شما را ياد بگيرم. «

 پاورقي »جوان«  
از» اتاق حوادث« جان  بولتون
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 زلنسكي گفت
حسابي تمرين زبان انگليسي خواهم كرد
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