
محم��د رس��تم پور، ترجم��ه مقال��ه اي از 
وب س��ايت »wsws. org« را در كان��ال 
تلگرامي »جهت« به اش��تراك گذاش��ت. 
در اين مقاله مي خوانيم: در دوره حس��اس 
ژانويه تا مارس كه اقدامات به موقع و حياتي 
مي توانس��ت جان هزاران نف��ر را در اياالت 
متحده و ديگر كش��ورهاي جه��ان نجات 
دهد، كاخ سفيد تصميم گرفت دروغ بگويد 
تا جنايتي بي س��ابقه رخ دهد. هفتم فوريه 
ترامپ در يك مكالمه صوتي گفته اس��ت 
در گفت وگو ب��ا رئيس جمهور چي��ن از او 
شنيده اس��ت كه كرونا به مراتب مرگبارتر 
از آنفلوآنزايي كه هر سال در زمستان جان 
چند ده هزار امريكايي را مي گيرد است. در 
همان زمان، ترامپ مقابل دوربين ها تلفات 
كرونا را با جانباختگان آنفلوآنزاي فصلي برابر 
مي دانست و مرتباً اعالم مي كرد كه شدت 
و وخامت كرونا رو به كاهش اس��ت. در اين 
مكالمه صوتي، ترامپ همچنين گفته است 
ويروس از طريق هوا هم منتقل مي ش��ود و 
اين شيوه انتقال، بيش��تر از انتقال از طريق 
تماس فيزيكي اس��ت. اين موضوع نش��ان 
مي دهد ترامپ ارزيابي هاي كنوني جامعه 
علمي در مورد ش��يوه هاي انتقال به ويژه از 
طريق هوا را مي دانسته و درك صحيحي از 

گسترش بيماري داشته است. 
جايگاه ويژه باب وودوارد در روزنامه نگاري 
و رس��انه امريكا باعث ش��ده اين افشاگري 
او به ش��دت م��ورد توج��ه قرار گي��رد و از 
هم اكنون كتاب جدي��د او كه 10 روز ديگر 
وارد بازار نشر مي ش��ود، پيش فروش شود. 
وودوارد هم��ان روزنامه ن��گاري اس��ت كه 
همراه با يك روزنامه نگار ديگر نقش اصلي 

را در افش��اي واترگيت داش��تند. رسوايي 
واترگيت كه به موضوع شنود فعاليت هاي 
انتخاباتي حزب دموكرات امريكا در هتلي 
به نام واترگي��ت مربوط مي ش��ود، ابتدا به 
استيضاح و در ادامه به استعفاي نيكسون، 
رئيس جمهور محافظه كار امريكا انجاميد. 
انتشار مكالمه هاي صوتي وودوارد و ترامپ، 
آن ه��م بعد از ش��ش ماه پنهان��كاري و در 
آستانه انتخابات نوامبر امريكا نشان مي دهد 
اختالفات و تنش هاي جامعه و دولت امريكا 
تا چه اندازه ب��اال و تكان دهنده اس��ت، اما 
اين تصور ك��ه مقصران اي��ن پنهانكاري و 
دروغگويي، تنها ترامپ و جريان سياس��ي 

منتسب به او هستند، اشتباه است. 
ترامپ و اعضاي كابينه او تنها كساني نبودند 
كه در مورد ميزان خطر و شدت تهديد كرونا 
آگاهي داشتند. اعضاي كنگره، سناتورهاي 
بلندپايه و حتي مقامات ارش��د رس��انه اي 
امريكا و به ويژه رؤساي جمهور سابق اياالت 

متحده مرتباً گزارش هاي تحليلي محرمانه 
از س��ازمان هاي اطالعاتي امري��كا دريافت 
مي كنن��د. عالوه ب��ر اين، منطقي نيس��ت 
وودوارد با در اختيار داشتن اين مكالمه هاي 
صوتي به شدت حس��اس كه از امكان مرگ 
دهها هزار نفر خبر مي دهد، آنها را از همكاران 
خود پنهان كرده باش��د. به عب��ارت ديگر، 
ترامپ تنها از ميزان تهديد كرونا براي امريكا 
و جهان مطلع نبوده اس��ت و اي��ن نوارهاي 
صوتي نشان مي دهد رسانه ها از مرگبار بودن 

اين ويروس اطالع كامل داشتند. 
از همه اينها گذش��ته، ترامپ در گفت وگو با 
وودوارد مي گويد من نمي خواهم وحش��ت 
ايجاد كنم: »من مي خواه��م اين ويروس را 
كم خطر نشان بدهم«. وحشت در نظر ترامپ 
چه بود؟ او مشخصاً از سقوط سهام شركت ها 
و كارخانجات امريكا وحشت داشت. ترامپ از 
اعتراض كارگران و كارمندان كه در يك نمونه 
به تعطيلي كارخانه هاي خودروسازي انجاميد، 

مي ترسيد. دولت امريكا به جاي آگاه سازي 
مردم و در پيش گرفتن اقدامات مراقبتي، در 
واقع جان شركت ها و نفع سهامداران را نجات 
داد. دول��ت امريكا و آژانس ه��اي اطالعاتي 
امريكا از ابتداي سال 2020 مي دانستند چه 
اتفاقي خواهد افتاد، اما عامدانه تالش كردند 
اطالعات در اين باره را سركوب كنند. در واقع، 
اليگارشي س��رمايه دار از اين مي ترسيد كه 
اعتراف صريح به خطرات و پيامدهاي كرونا 
به وحش��ت مالي منجر شده و سقوط شديد 

بازارها را به دنبال خواهد داشت. 
در س��مت مقابل، حتي دموكرات ها به اين 
وضعيت راضي بودند. رس��انه هاي آنان به 
هيچ عنوان به خطراتي كه در جريان بودند، 
اشاره نكردند. »ديان فاينشتاين«، سناتور 
دموكرات ترجيح داد بعد از شركت در جلسه 
كميته اطالعات س��نا در بيس��ت و چهارم 
ژانويه سهام شركتش را بفروشد، اما مردم را 
آگاه نكند. نيويورك تايمز به اتكاي »منابع 
ناشناس« خود احتماالً از اين اطالعات خبر 
داشت، اما ترجيح داد چيزي نگويند و دائماً 
از خستگي مردم بر اثر قرنطينه گزارش تهيه 
كنند. وقتي دولت ترامپ، بازگشايي ادارات 
و م��دارس را به خود ايالت ه��ا واگذار كرد، 
برخي رؤساي ايالت ها كه دموكرات بودند، 
حتي حداقل هاي ستاد ملي مبارزه با كرونا و 
دستورالعمل هاي وزارت بهداشت امريكا را 

نيز رعايت نكردند. 
اتحاد دولت و اليگارشي سرمايه داري جان 
انسان ها را فداي سود اقتصادي كرد. ترامپ 
شريك مرگ 200 هزار انسان است، اما او در 
اين جنايت، تنها نيست و بايد انگشت اتهام را 

به سوي تمام نظام سرمايه داري گرفت.

 سهم ۹ ميليون دالري ايران 
از بازي  هاي موبايلي

به گزارش كانال تلگرامي »دنياي اقتصاد«، در سال 2020، ارزش صنعت 
بازي هاي ديجيتالي به 1۶۴ ميليارد دالر رسيد كه نسبت به سال گذشته 
بيش از 10 درصد رش��د را نش��ان مي دهد. اين صنعت در سال 2022 به 
ارزش 1۹۶ ميلي��ارد دالر خواهد رس��يد. به نظر مي رس��د در اين ميان، 
بازي هاي موبايلي بيشترين اقبال براي تصاحب كامل سهم از دست رفته 
خود را از صنعت دارند. ارزش بازي هاي موبايلي در سال جاري بيش از ۶2 
ميليارد دالر است.  در سال 201۸، خالص درآمد جهاني بازي هاي موبايلي 
بالغ بر 5۴/۷ ميليارد دالر بوده كه نس��بت به سال 201۷ اين رقم بيش از 
15 درصد رشد كرده است. سهم ايران از اين درآمد كمتر از ۹ ميليون دالر 
است، درحالي كه پتانسيل صنعت و بازار اين بازي ها در كشور نشان مي دهد 
درآمد آنها مي تواند تا 100 ميليون دالر افزايش يابد.  در واقع، سهم صنعت 
بازي سازي در ايران از پتانسيل بازار 100 ميليون دالري تنها يك دهم است، 
اين نشان دهنده اين اس��ت كه در بازار بازي موبايلي ايران، در برابر ميزان 

تقاضايي كه وجود دارد، عرضه از كيفيت مناسبي برخوردار نيست.

 سانسور يادداشت ضدايراني بايدن
 در روزنامه هاي زنجيره ای

كانال دكتر سالم نوشت در حالي كه روزنامه هاي اصولگرا، يادداشت اخير جو 
بايدن را در قالب تيتر يك و با عناويني چون »بايدن بدون روتوش«، »تك�رار 
شروط پمپئو«، »تير خالص بايدن به اميد برجاميان«، »پيست اسكي برجام« 
و »بايدن: بايد به ايران هوشمندانه فش��ار آورد« بازتاب دادند، روزنامه هاي 
غربگرا و حامي برجام نظير »ش��رق«، »همدلي« و به ويژه »سازندگي« كه 
معموال كوچكترين تحركات بايدن را تيتر يك مي كند، در صفحه نخست خود 
هيچ اشاره اي به اين موضوع نكردند. برخي روزنامه هاي اصالح طلب نيز اين 
ياداشت را به صورت ناقص منتشر كرده و از جمله اين موضع بايدن كه »راه 

هوشمندانه تري براي سخت گيري به ايران هست« را سانسور كردند. 

   پيام نعمتيان:
درد اينجاست كه دشمنان امام زمان)عج( 
بيشتر از ما ش��يعيان درباره شرايط ظهور 
تحقيق ك��ردن و اينو فهمي��دن كه يمن 
و اي��ران دو قط��ب اصلي مؤث��ر در طلوع 
خورشيِد ظهور هس��تند و سعي در ابري 

كردِن آسمان آنها دارند. 
  فهيمه مشكي:

ديدن تصوير ظلمي كه به مظلومان يمن 
مي شود، قلب هر انساني را به درد مي آورد، 
اما 2 هزار روز اس��ت كه چشِم مادِر يمني 
فقط اين صحنه را مي بيند. آيا رواست اين 

همه ستم را نظاره گر باشيم؟
  حاج حيدر:

تا حاال اين سؤال براتون پيش اومده، چرا 
با اينكه عربستان حدود 220 هزار يمني 
رو ش��هيد و زخمي كرده، ولي انصاراهلل به 
جاي حمله به بازارها و بيمارس��تان هاي 
سعودي، پادگان ها و پااليشگاه ها رو هدف 
قرار ميده؟ چون يمني ها خصلتي دارند به 

نام انسانيت كه سعودي ها ندارند. 

  بهنام ناصري:
بيمارستان هاي يمن با كمبود تجهيزات و 
دستگاه هايي مانند ونتيالتور روبه رو است. 
با وجود افزايش گس��ترش ويروس كرونا، 
هنوز فروش تس��ليحات كشورهاي غربي 
از جمله امريكا، كانادا، فرانسه به عربستان 

براي بمباران يمن ادامه دارد. 
  مينو:

مركز حقوق بشري »عين االنسانيه« اعالم 
كرد طي 2 هزار روز حمله ائتالف سعودي به 
يمن ۹۷۸1۶ نفر از جمله ۷۹03 كودك به 
شهادت رسيده اند. چطور مي خواين جواب 

اين همه خون پاك و مظلوم رو بدين؟
  محسن مسعودي پور:

بيشتر از 10 كشتي سوخت و مواد غذايي 
در بن��ادر يمن متوق��ف ش��ده و ائتالف 
س��عودي و اماراتي مان��ع از تخلي��ه آنها 
مي ش��ود. ۸۸ درصد مردم يم��ن گرفتار 

گرسنگي هستند.... 
  نرگس مهدوي:

عبدالملك الحوثي: »ما هرگونه عادي سازي 

با رژيم صهيونيستي را محكوم مي كنيم و 
آن را حرام مي دانيم. « ملت يمن آش��كارا 
اعالم ك��رده كه در كنار ملت فلس��طين، 
آزادگان امت اس��المي و محور مقاومت و 
حامي مسجداالقصي و مقدسات است. اين 

التزام ديني و اخالقي و انساني است. 
  نويد جوهري:

عاش��ق اي��ن خطابه مل��ك الحوث��ي به 
بن س��لمان هس��تم: وقتي دريا با توست، 
جو با توست، خشكي با توست، نفت و پول 
و مزدوران با تو هستند، امريكا، اسرائيل، 
انگليس، فرانسه و اتحاد كشورهاي عربي با 
تو هستند، اما پيروز نمي شوي، يقين بدان 

كه خدا با تو نيست. 
  عطيه عباسي:

2 هزار روز جنگ امريكايي_سعودي عليه 
يمن، يعني 2 ه��زار روز، بي غيرتي بظاهر 
انسان هايي كه فقط ّدم از انسانيت مي زنند، 
اما بويي از آن نبرده ان��د و 2 هزار روز صبر، 
توكل و يقين به پيروزي نهايي انسان هايي 

كه چشم به ظهور منجي دوخته اند. 

  الهه نادعليان:
كرونا ممكن است جاني را بگيرد، داغي بر 
دل بگذارد، اما كودكي را تكه تكه نمي كند، 
مادري را عزادار تمام فرزندانش نمي كند، 
پدري پيكر بي جان فرزندش را از زير خاك 
بيرون نمي آورد. كرونا درد مشترك جهان 
اس��ت، اما يمن درد عرِب بي درد و جوامع 

غرِب به ظاهر روشنفكر است. 
  عاليه:

بيمارستان ها در بمباران  نابود شدند، و نمي تونن 
خدمات پزشكي را ارائه بدن؛ اكثر مدرسه ها در 
سايه جنگ تعطيل ش��دند. از هر سه كودك 
يمني تنها يكي مي تونه درس بخونه! در اين 
اوضاع اميدي براي دستيابي به صلح معموالً 

فريبنده و واهي به نظر نمي رسه!؟
  صديقي:

آيا فاجع��ه انس��اني و جنايت هاي جنگي 
در كش��ور قحطي زده يمن را س��ازمان به 
اصطالح حقوق بش��ر و بهداش��ت جهاني 
نمي بينن��د؟! يا مدعياني ك��ه براي حكِم 

قصاص يك قاتل سينه چاك مي دهند؟!
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2000 روز جنايت!
كاربران شبكه هاي اجتماعي صداي مظلومان يمن شدند

بيش از 2هزار روز از جنگ ظالمانه و نابرابر آل سعود عليه مردم مظلوم يمن كه گناهي جز 
تاش براي اعتاي اس�ام و آزادي ندارند، مي گذرد و همچنان كودكان يمني زيرس�ايه 
ناامن موشك هاي سعودي قد مي كشند. كاربران شبكه هاي اجتماعي با راه اندازي هشتگ 
#2000DaysOfWarOnYemen و #ألفين_يوم_من_الع�دوان صداي مردم مظلوم 

يمن در توئيتر شدند  و ائتاف سعودي و اماراتي را محكوم كردند. كاربران جنايت سعودي 
را نشاني بر غيرانساني بودن و ظالم بودن اين خاندان دانستند و از مردم جهان خواستند 
تا يك صدا در برابر اين ظلم بايس�تند و از مردم مظلوم يمن دف�اع كنند. آنها همچنين 
س�عودي را با كرونا مقايس�ه كردند. در ادامه بخش هايي از اين واكنش 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. تاش بر اين 
اس�ت كه ديدگاه ها و نظرات كاربران انديش�مند ش�بكه های 

اجتماعی در عرصه مكتوب هم ديده شود.

چرا بركت از زندگي مي رود؟
آيت اهلل فاطمي نيا:

مشاجره ها و نزاع ها، نور باطن را خاموش مي كند. بسياري از بي حالي ها و 
عدم نشاط ها به جهت مشاجرات است. كم منزلي داريم كه در آن پرخاش 
و تندي نباشد! روزي چند تا پرخاش باشد، بركات را از منزل مي برد. حتي 
اگر حق هم با تو بود، در امور جزيي و  شخصي مشاجره نكن، چون كدورت 
مي آورد. مرحوم عالمه جعفري از صاحب دلي نقل كرد: »در موضوعي 
كه گمان مي كردم حق با من است، داشتم با همسرم مشاجره مي كردم؛ 
ناگهان صورت باطني غضبم را نشانم دادند! بسيار كريه و زشت بود! آن 
صورت نزديكم آمد و گفت: كثيف! ساكت شو! همين كه متنبه شدم  فورا 

دست همسرم را بوسيدم و عذرخواهي كردم. «
منبع: صفحه توييتر غير رسمي آيت اهلل فاطمي نيا

   سبوي دوست

    تصویر منتخب

عليرضا تقوي نيا، دانش��جوي دكتري علوم 
سياسي دانشگاه تهران، در كانال تلگرامي 
خود نوشت: شبكه الجزيره قطر ديروز در يك 
گزارش اختصاصي تصاويري از سالح هاي 
پيشرفته جنبش حماس را پخش كرد. در 
خصوص اين گزارش وي��ژه ذكر چند نكته 

ضروري است: 
1- پادش��اهي قطر كه طي سال هاي اخير از 
سوي سعودي، بحرين، امارات و مصر بايكوت 
شده بود، قصد دارد از رخداد عادي سازي اخير 
توسط همسايگانش نهايت استفاده را برده و 
آنان را خائن معرفي كرده و خود را به عنوان 
يك حامي براي فلسطينيان مطرح و از اين 
ترفند بر جايگاه خود نزد عامه اعراب بيفزايد 
و شبكه الجزيره نيز در همين راستا به عنوان 

ابزاري در دستان شيخ تميم عمل مي كند. 
2- قطر در س��ال هاي اخي��ر زيركانه عالوه 
بر حفظ رابطه با اياالت متحده، س��عي در 
نزديكي ب��ه مح��ور ايراني داش��ته و حتي 
گزارش هاي��ي مبني ب��ر حماي��ت مالي از 
گروه هاي مقاومت توسط اين كشور بسيار 
ثروتمند منتشر شده اس��ت. اين پادشاهي 
قصد دارد در مناقش��ات منطق��ه اي تا حد 
امكان ت��وازن را رعايت كرده ت��ا از تركش 
مناقش��ات احتمالي در امان بمان��د و ايضاً 

سياست خارجي خود را پيش ببرد. 
3- در فيلم پخش ش��ده، فرمانده حماس 
در صحبت ه��اي خود عمداً از س��الح هاي 
ايراني نام مي برد كه از جانب س��وريه آنجا 
رسيده اند. به اعتقاد راقم سطور هدف از اعالم 
اين مطلب خاص ، پررنگ كردن مرزبندي 
مقاومت فلسطين با كشورهايي كه اخيرا با 
اسرائيل رابطه رسمي برقرار كرده اند بوده و 
نزديكي بيشتر فلسطينيان به محور ايران و 

سوريه را گوشزد مي كند. 
۴- اگرچه در گذش��ته تس��ليح گروه هاي 
مقاومت به راكت ه��اي زمين به زمين فجر 
5 رسانه اي شده بود، ولی اعالم علني وجود 

موشك بسيار پيش��رفته ضدتانك كورنت، 
پيشرفتي استراتژيك در نبردهاي ضد زره 

مقاومت فلسطين خواهد بود. 
توان نيروي زميني رژيم صهيونيس��تي، در 
زرهي آن متمركز شده و ستون فقرات يگان 
زرهي ارتش آن نيز تانك بس��يار پيشرفته 
مركاوا ۴ است كه در جنگ 33 روزه امتحان 
بدي در مقابل كورنت هاي روس��ي پس داد 
و يك��ي از علل تعجيل رژيم صهيونيس��تي 
براي پايان دادن به نبرد 200۶ عليه لبنان، 
رونمايي ح��زب اهلل از اين موش��ك هدايت 
شونده بود. ايران در سال هاي اخير، كورنت 
را با ن��ام »دهالوي��ه« در تيراژ بس��يار زياد 

بومي سازي كرده است. 
5- در روزه��اي پيش��ين اتح��اد گروه هاي 
فلسطيني در نوار غزه و كرانه غربي رود اردن 
براي مبارزه عليه رژيم صهيونيس��ت رسماً 
اعالم ش��د. انتش��ار اين تصاوير به مخاطب 
اين پيام را مي رس��اند ك��ه اگر ن��وار غزه با 
گستره بس��يار كم و تحت محاصره از چهار 
طرف، مي توان��د از ه��زاران كيلومتر دورتر 
به س��الح هاي ايراني مجهز ش��ود، بي شك 
منطقه كرانه غرب��ي رود اردن نيز كه هم از 
لحاظ مس��احت و حدود، گسترده تر است و 
هم ساكنان آن نسبت به نوار غزه آزادي عمل 
بيش��تري دارند، خواهد توانست تسليحات 
پيشرفته ايراني و س��وري را براي مبارزه در 
اختيار بگيرد. همچنين كشور اردن نيز اين بار 
انگيزه تسليح اين گروه ها را خواهد داشت؛ 
چراكه با اجراي طرح معامله قرن بقاي اين 

كشور مصنوعي به خطر خواهد افتاد. 
۶- مقاوم��ت فلس��طين با انتش��ار گزارش 
تصويري ديروز، مي خواهد به سران اعراب، 
مسئوالن ساكن در تل آويو و ساير دولت ها 
و ملل نش��ان دهد كه مقاومت فلس��طين 
قدرتمندت��ر از قب��ل ب��وده و تحت تأثي��ر 
عادي سازي روابط كشورهاي كوچك عربي 

و رژيم صهيونيستي قرار نخواهد گرفت. 

 اي هولووووو!
فريد ابراهيمي در توييتي نوشت: اگر ايران اعالم كند: »هر كس شهروندي را به قتل برساند 
بايد قصاص شود.« آن وقت، تاجزاده: »اي قاتل!« زيباكالم: »اي ظالم!« شرق: »اي فاجر!« 
اما اگر ترامپ بگويد: »هر كس يك پليس امريكا را بكشد بايد اعدام شود. « آن وقت، شرق: 
»اي عادل!« اعتماد: »اي مقتدر!« تاجزاده: »اي دموكراتيك!« زيباكالم: »اي مظهر آزادي، 

 اي خوشگل،  اي شيرين،  اي طال،  اي عسل،  اي هولوووو!«

پيام نمايش سالح هاي جديد حماس

ترامپ درباره كرونا به جهان و مردم كشورش دروغ گفت

جان هزاران انسان قربانی بورس و بازارهاي امريكا

آنچه را اخيراً در ماجراي يووانويچ گذش��ته بود، به آيزنبرگ اطالع دادم. كمي بعد، 
مولواني همراه با پت سيپولون و اِِمه فالد، وكيل دفتر مشاور كاخ سفيد كه به تحقيقات 
مولر رسيدگي مي كرد، به دفتر من آمدند. مسئله اي را كه قباًل از سيپولون يا آيزنبرگ 
پرسيده بودم با آنها در ميان گذاش��تم: آيا طبق آيين نامه مسئوليت  حرفه اي وكال 
استفاده جولياني از يك رابطه وكيل - موكلي براي پيشبرد منافع يك موكل ديگر، 
مشكل اخالقي ندارد؟ برداشت من اين بود كه فعاليت جولياني به نمايندگي از ترامپ، 
شايد اين مسئله را پيش بياورد. به آنها گفتم كه از نظر من چنين كاري يك تخلف 

اخالقي است، ولي آنها چنين نظري نداشتند!  اين هم از وضع اخالق وكالت!
كمي پيش از اين جلسه ، به وزارت دادگستري رفته بودم تا با بيل بار ناهار بخورم. 
او را از نيمه دهه 1۹۸0، پيش از دولت بوش پدر مي شناختم. بيل بار در نيمه فوريه 
يك بار ديگر دادستان كل شده بود و از همان وقت قصد داشتيم در فرصتي مناسب 
ديداري داشته باش��يم و درباره وضع زندگي در دوران دولت ترامپ صحبت كنيم. 
به وي ژه مي خواس��تم با او صحبتي كنم تا در زمان تناقض يافتن منافع امنيت ملي 
و موارد دادرس��ي قضايي هماهنگي بهتري با هم داشته باش��يم. در هنگام چنين 
رويداد هايي به جاي تصميم��ات تصادفي و ناگهاني محت��اج تصميم هاي آگاهانه 
درباره اولويت ها و مصالح اياالت متحده بوديم. بيل بار نگاه عميقي به مسائل امنيتي 
داشت و از همين رو مشتاق روابط كاري بهتر ميان وزارتخانه ها و آژانس هاي امنيتي 

و قضايي مربوطه بود. 
اما اين حرف ها بيشتر بهانه اي براي ديدار با او بود و من مي خواستم به او اطالع بدهم 
كه ترامپ بسيار مشتاق خدمت رساندن به ديكتاتورهاي مقبولش در پرونده هايي 
همچون پرونده هاي كيفري هالك بانك، زي تي اي، هوآوي و خدا مي داند چه موارد 
ديگري است. بيل بار گفت نگران جلوه اي است كه ترامپ از خودش در مواردي مثل 
 G۷ گفته هايش درباره هالك بانك به اردوغان در بوئنوس آيرس در حاشيه نشست
يا چيزي كه درباره زي تي اي به ژي جين پينگ گفت و ساير گفته وشنودهاي مشابه 

بروز مي دهد. 
22 ژانويه نيز گفت وگويي يك ساعته دقيقاً با همين موضوع با سيپولون و آيزنبرگ 
داشتم. در آن زمان در مورد مباحثي همچون هالك بانك، زي تي اي )مأموري ترك 
كه از سوي اسرائيل دستگير ش��ده بود و ترامپ طي تماس  هايي با نتانياهو آزادش 
كرد(، مسئله تحريم هاي اياالت متحده عليه الگ دريپاسكا )چهره پر نفوذ روسي(، 

هوآوي، مذاكرات بازرگاني با چين، مشكالت حقوقي شخص ترامپ بحث كرديم. 

 پاورقي »جوان«  
از» اتاق حوادث« جان  بولتون
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ترجمه:  محمدصادق عبد اللهي

 ترامپ مشتاق خدمت رساندن 
به ديكتاتورهاي مقبول بود

   تحلیل


