
   محمدرضا قدرداني:
امريكا ايران رو تحريم ك��رده؛ ميلياردها 
دالر از اموال مردم، در كش��ورهاي ديگه 
بلوكه شده و بهشون دسترسي نداريم! حاال 
ظاهراً دولت خودمون هم ملت رو تحريم 
كرده؛ نميذاره پول مردم براي خودشون 
و در راه مقابله با كرونا خرج بش��ه! به قول 
وزير بهداش��ت »براي ك��دام كار مهم تر 

گذاشته اند؟!«
   عطيه نجاري:

وزير بهداشت گفته يك ميليارد دالري كه 
رهبري از صندوق توسعه موافقت كردند 
ماه هاست به جز سهم كوچكي نگرفته ام. 
فكر كنم از اين به بعد رهبري اگه ميخوان 
كمكي به جايي كنن بايد طرف رو شخصاً 
صدا كن��ه پولو بذاره كف دس��تش بگه به 
فالني نشون نده وگرنه ازت ميگيره ديگه 

بهت نميده. 
   امين نيكدل:

وزير بهداش��ت امروز رس��ماً اع��الم كرد 

يك ميليارد دالر مبارزه با كرونا به دستش 
نرس��يده و در دولت گم ش��ده است! پول 
حفظ جان مردم رو كجا خرج كردي آقاي 

نوبخت؟!
   سيدپويان حسين پور:

وزير بهداشت از عدم تخصيص يك  ميليارد 
دالري كه به اسم مقابله با كرونا از صندوق 
توسعه برداشت ش��د خبر داد و اعالم كرد 
هم نيازه��اي داروي��ي و تجهيزاتي و هم 
پرداخ��ت معوقات كادر پزش��كي معطل 
مانده و با اين توصيف، روزهاي س��ختي 
در برابر كرونا داريم! آيا دولت تعمدي در 

سخت تر كردن شرايط دارد؟!
   علي قلهكي:

وزير بهداش��ت: »يك ميليارد دالري كه 
رهبري از صندوق توسعه موافقت كردند 
ماه هاست به جز س��هم كوچكي نگرفتم؛ 
نمي دانم براي كدام كار مهم تر گذاشتند؟« 
دوست دارم روحاني يه بار خيلي ُرك بگه 
چرا اقداماتي رو كه ميدونه اش��تباه است، 

انجام ميده! از سهميه بندي بنزين آبان۹۸ 
تا اذيت نمكي وسط كرونا!

   كيان مهزاد:
از كاربردهاي ش��فافيت بايد همين باشد 
كه پول صندوق توسعه دقيقاً كجا مصرف 
مي ش��ود. اين پول، پولي اس��ت كه براي 
آينده ايران است و اگر قرار باشد در جاي 
خودش مصرف نشود يعني آينده را خرج 
امروز كردن. بهداشت مسئله اصلي مردم 
است و آينده ما به آن وابسته است. تورم را 

مي توان تحمل كرد اما بيماري را نه. 
   كاربري با نام »آرتور شاه«:

اين حج��م س��كوت در قبال گم ش��دن 
يك ميليارد دالر توس��ط دولت از س��وي 
اصالح طلب ها و مدعي��ان عدالت خواهي 
واقعاً كم سابقه اس��ت، جوري رفتار كنيد 

بدونيم مشكلتون چيه!
   حجت مرتجي:

اين ك��ه وزي��ر بهداش��ت مطالب��ه مالي 
وزارتخانه خود را به ج��اي پيگيري اداري 

از مقام هاي مربوط در اينستاگرام مطرح 
مي كند، نش��انگر بروز اختالف در دولت و 
به بن بست رسيدن مسيرهاي اداري است. 
همتي رئيس كل بانك مركزي درخواست 
نمكي، وزير بهداش��ت ب��راي يك ميليارد 
دالر را تلويحي اين طور پاسخ داد: »براي 
كنترل ترازنامه خود و مهار تورم چاره اي 
جز مقاومت در برابر خواسته هايي كه در 
جاي خود شايد ضروري هم باشند، ندارد.« 
اين پاس��خ يعني نمكي نباي��د اميدوار به 

دريافت كل يك ميليارد دالر باشد. 
   انيسه مالح:

دكتر نمكي گفته اون يك ميليارد دالري 
كه رهبري با برداشتش از صندوق توسعه 
موافق��ت كرده ب��ود، هنوز دس��ت وزارت 
بهداشت رو نگرفته. اين پول ها كجاست؟ 
اون كيه كه تو اين گردنه حس��اس، دست 
كادر درم��ان رو خالي مي��ذاره؟ اون كيه 
تو خط مقدم، از پش��ت به فرمانده خنجر 
ميزنه؟ اون كيه كه آنقدر روي مخ مردمه؟

دكت��ر فردي��ن عليخ��واه، عض��و گ��روه 
جامعه شناسي دانش��گاه گيالن، در كانال 
تلگرامي خود نوش��ت: مي گوي��د: »وقتي 
كنكور قبول ش��دم پدرم برام يه پرايد هاچ 
بك 111 خريد. اصاًل اونو دوس نداش��تم. 
من 206 مي خواستم.« به او مي گويم: »چرا 
انتظار داش��تي كه پدرت ب��ه خاطر قبولي 
در كنكور برات 206 بخره؟« با خونسردي 
پاس��خ مي دهد: »خب من مي دونم كه اون 

مي تونست بخره، پولشو داشت.«
در اواخر ش��هريور هرس��ال نتاي��ج نهايي 
كنكور منتش��ر مي ش��ود. فرزندان عده اي 
قبول مي شوند و فرزندان عده اي هم قبول 
نمي شوند. روشن است كه اين اتفاق كاماًل 
طبيعي اس��ت. كان��ون توجه اين نوش��ته 
كوتاه، نحوه مواجهه برخي والدين با قبولي 
فرزندشان در كنكور است. نحوه مواجهه گروه 
ديگر با »قبول نشدن فرزندشان در كنكور« 
هم بسيار مهم است و بررسي مستقل ديگري 

را مي طلبد. 
ابراز خوشحالي، برگزاري مهماني و جشن و 
خريد كادو از جمله اقداماتي است كه معموالً 
والدين ب��راي قبولي فرزندش��ان در كنكور 
انجام مي دهند. البته هستند والدين اندكي 
كه هيچ واكنش��ي از خود نشان نمي دهند 
چون اساساً نمي دانند كه براي موفقيت هاي 
حتي كوچ��ك فرزند بايد خوشحالي ش��ان 
را در مقابل او ابراز كنند تا خوش��حال شود. 
دهه شصتي ها از اين نوع واكنش ها خاطرات 
بس��ياري دارند. ولي رويه غلط��ي كه طي 
سال هاي اخير از طرف برخي  والدين در حال 

گسترش است خريد جايزه هاي آن چناني 
براي فرزندشان است كه براي نمونه مي توان 
به خريد ماشين صفر، آپارتمان و در مواردي 
هم خريد تجهيزات تفريحي و سرگرمي به 
مبلغ 50 تا 100ميليون تومان اش��اره كرد. 
نكته قابل  تأمل آنكه چنين انتظاري به تدريج 
در برخي نوجوانان هم ايجاد شده است كه 
در صورت قبولي در كنك��ور، والدين بايد با 
خريد جايزه هاي گران قيمتي مانند ماشين، 
آنان را به قول خودشان»سورپرايز« كنند. اما 
پرسش آن است: آيا فرزندان ما نبايد توجيه و 
قانع شوند كه قبولي در كنكور يا هر موفقيت 
شخصي ديگري، چيدمان پازلي به نام آينده 
)خودشان( است كه آنان با دست خودشان در 
حال تكميل هستند؟ آيا آنان نبايد اقناع شوند 
كه قبولي در كنكور، نه خدمت به والدين، بلكه 
خدمت به خودشان و نگارش دفتر آينده با 
دست خودشان است؟ آيا تعيين جايزه براي 

هر نوع فعاليتي، آن  هم به شكلي كه بيان شد، 
لزوماً به نفع فرزندان خواهد بود؟

آنچه بيان شد نش��انه اي از تغيير اجتماعي 
وسيع تري اس��ت كه مدت هاست در ايران 
شروع شده است. متأسفانه با نوع جديدي از 
به قول هايم گينوت »والدين هلي كوپتري« 
helicopter parent مواجه هستيم كه 
مدام باالي سر فرزندانشان پرواز مي كنند و 
مراقب آنان هس��تند تا اگر احياناً به چيزي 
نياز داشتند فوراً در اختيار آنان قرار دهند تا 
مبادا اندكي دچار سختي گردند. اين والدين 
تقريباً هيچ مس��ئوليتي را به فرزندانشان 
نمي سپارند. البته ناگفته نماند بسياري از 
اين والدين، نوجواني يا جوان��ي خود را در 
دهه 60 يعن��ي دهه جنگ، تنگدس��تي و 
احساس محروميت عميق گذرانده اند. لذا 
معتقدند »ديگه من به اندازه كافي محروميت 
كشيدم، نمي خوام بچه هام هم محروميت 

بكشن.« نتيجه آنكه اين روزها با نوجوانان 
يا جواناني مواجه هستيم كه كوچك ترين 
كارها را نمي توانند به تنهايي انجام دهند و 
در مواجهه با هر مشكل كوچك و بزرگي، در 
باالي سرشان به دنبال هلي كوپتر امدادي 
مي گردند. اين روزها فرزندان ما استقالل، 
خوداتكايي و مسئوليت پذيري را به خوبي 

ياد نمي گيرند. 
سايت مشهور »بيزنس انس��ايدر« در سال 
2017 نام ثروتمندان و كارآفريناني را منتشر 
كرد كه از ثروت افسانه اي خود چيزي براي 
فرزندانش��ان در نظر نگرفته يا درصد بسيار 
ناچيزي از آن را براي فرزندانش��ان به ارث 
گذاشته اند. در بين اين 12نفر دو نام بسيار 
مشهور هم وجود دارد: بيل گيتس، مؤسس 
شركت معروف ماكروسافت با ۸۹ ميليارد 
دالر و مارك زاكربرگ، مالك شبكه اجتماعي 
فيس��بوك با 74 ميليارد دالر ث��روت. بيل 
گيتس در مصاحبه اي بيان داشت مطمئن 
است چنين كاري به نفع فرزندانش خواهد 
بود. آنان بايد با نبوغ و اس��تعداد خودشان 

ثروت اندوزي كنند. 
سخن آخر: عنوان اين مطلب حكايت يكي از 
قبول شدگان در كنكور است. او هنگام تكميل 
برگه هاي ثبت نام در دانشگاه متوجه مي شود 
خودكار همراه ندارد. به جاي آنكه در همانجا 
مشكل را حل كند با » بابا« كه در ساختمان 
ديگري به دنبال كارهاي اداري اوست تماس 
مي گيرد و مي گويد: بابا من خودكار مي خوام! 
بابا كه از نوع والدين هلي كوپتري است فوراً 

خودكار مي آورد و تقديم مي كند.
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 پول صندوق توسعه را 
براي كدام كار مهم تر گذاشته اند؟!

واكنش كاربران شبكه هاي اجتماعي به گاليه هاي وزير بهداشت

وزير بهداشت در پستي اينستاگرامي اعالم كرده است از يك ميليارد دالري كه رهبر انقالب با 
برداشت آن از صندوق توسعه براي مقابله با كرونا موافقت كرده بودند جز بخش اندكي به دستش 
نرسيده است. نمكي ضمن درددل با سردار شهيد سليماني نوشته است: »از سربازانم در جبهه 
سالمت شرمسارم. مطالبات شان معوق مانده، انبارهايم از سالح خالي مي شود. هر چه مي گوييم 
همه گيري را نمي ش�ود با التماس و تمنا و بدون كمك هاي ويژه مهار كرد كسي باور نمي كند. 
يك ميليارد دالري كه رهبري از صندوق توسعه موافقت كردند ماه هاست به جز سهم كوچكي 

نگرفته ام؛ نمي دانم براي كدام كار مهم تر گذاشته اند؟ براي آنكه مردم مشوش نشوند روزه سكوت 
گرفته ام اما تاب آوري تا كجا؟!« اين خبر با واكنش كاربران شبكه هاي اجتماعي همراه شد. آنها 
با تعجب از دولت خواس�تند موارد مصرف اين پول را شفاف كند و نشان دهد صرف چه كاري 
مهم تر از كرونا شده است. كاربران همچنين گاليه نمكي در اينستاگرام را نشان از وجود وضعيت 
بن بست در دولت دانستند كه باعث شده است طي مسير قانوني براي وزير ممكن نباشد و كار به 
گاليه در اينستاگرام و دعوا در افكار عمومي بكشد. در ادامه بخشي از اين واكنش ها را مي خوانيد. 

 ورود ناو هواپيمابر نيميتز 
و رفع خطر درگيري

كانال تلگرامي »تفسيرگر« نوشت: ناو هواپيمابر نيميتز دوم مهرماه با اسكورت دو 
ناوشكن، دو رزمناو ، دو فريگيت و يك فروند شناور گشتي ساحلي از تنگه هرمز 

عبور كرد و وارد خليج فارس شد. در اين خصوص چند نكته به نظر مي آيد:
1- اصلي كلي در وضعيت نظامي خليج فارس وجود دارد مبني بر اينكه هرگاه 
ناوهاي امريكايي در اين دريا حاضر باشند، احتمال درگيري با قصد قبلي از جانب 
اين كشور وجود ندارد. با توجه به عرض كم شاخاب پارسي و كميت و كيفيت 
موشك هاي ساحل به درياي سپاه و ارتش، هر زمان كه احتمال درگيري باال 
رفته، شناورهاي بزرگ امريكايي از تيررس ايران خارج شده و به اقيانوس هند 
نقل مكان مي كردند. اين رويه در زمان ترور سرلشكر سليماني نيز تكرار شد و 

ناوهاي امريكايي تا شعاع هزار كيلومتري از مرزهاي ايران فاصله گرفتند. 
2- بسياري از مراكز تحقيقاتي داخلي و خارجي معتقد بودند با توجه به اوضاع نه 
چندان مساعد محبوبيت ترامپ در افكار عمومي امريكا، بعيد نيست او دست به 
يك قمار زده و دستور حمله به ايران را صادر نمايد. در اين صورت احتماالً افكار 
عمومي امريكا وارد يك فضاي هيجاني شده، او را نماد وحدت ملي كشورشان 
دانسته و با او همراهي مي كردند. در همين راس��تا در روزهاي اخير فرمانده 
سپاه پاسداران، وزير امور خارجه و برخي مسئوالن سياسي در اظهارنظرهاي 
خود هشدارهاي جدي در خصوص عواقب هرگونه ماجراجويي عليه ايران به 
رئيس جمهور امريكا دادند . همچنين سپاه در روزهاي اخير تعداد زيادي از 
شناور تندرو و پهپاد جديد را عملياتي كرد كه در آستانه انتخابات نوامبر اياالت 

متحده، بي شك پيام بازدارندگي قوي به طرف مقابل منتقل نمود. 
حال با ورود ناو هواپيمابر نيميتز به شاخاب پارسي، تقريباً مي توان گفت خطر 
درگيري از جانب امريكا تا حدود زيادي رفع شده و تالش هاي سردمداران اين 

كشور براي تأثير بر رفتار ايران بيشتر در بُعد رواني پيگيري خواهد شد. 

كار كردن در بي بي سي سخت است!
علي رجبي در توئيتي نوش��ت: انصافاً كار كردن در بي بي س��ي فارسي 
خيلي سخته چون ارباب  انگليسي انتظار داره كار ناتمام صدام حسين، 

پهلوي چي ها، سازمان منافقين و داعش رو يكجا انجام  بدي!

 دغدغه هاي ملكه 
براي تاريخ معاصر ايران!

يكي از فعاالن ش��بكه هاي اجتماعي ب��ا نام كاربري »ح��اج فيدل« در 
توئيتر نوشت: همون انگليس كه توي جنگ به صدام تجهيزات مي داد 
و تانك هاي چيفتن ايران رو هم كه پولشو داده بوديم نداد، االن مستند 
ساخته كه مردم ايران رو با حقايق جنگ آشنا كنه كه يه وقت گول نخورن! 
هر چقدر از دغدغه هاي ملكه براي تاريخ معاصر ايران بگيم كم گفتيم... 

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.

 تا نعمت جواني را از دست ندادي
 فكر اصالح خود باش

امام خميني)ره(:
پسرم! تا نعمت جواني را از دست ندادي فكر اصالح خود باش كه در 
پيري همه چيز را از دست مي  دهي. يكي از مكيد شيطان كه شايد 
بزرگ ترين آن باشد »استدراج« اس��ت. در عهد نوجواني شيطان 
باطن كه بزرگ ترين دشمن اوست او را از فكر اصالح خود باز مي دارد 
و اميد مي دهد وقت زياد است، اكنون فصل برخورداري از جواني 
است! و هر آن و هر ساعت و هر روز بر انسان مي گذرد، درجه درجه 
او را با وعده هاي پوچ از اين فكر باز مي دارد تا ايام جواني را از او بگيرد 
و آن گاه كه جواني رو به اتمام اس��ت؛ او را به اميد اصالح در پيري 
سرخوش مي كند و در ايام پيري نيز اين وسوسه شيطاني از او دست 
نكشد و وعده توبه آخر عمر مي دهد و در آخر عمر و شهود موت، حق 
تعالي را در نظر او مبغوض ترين موجود جلوه مي دهد كه محبوب او 
را كه دنياست از دستش گرفته است! و اين حال اشخاصي است كه 
غرقاب دنيا آنها را از فكر اصالح به دور نگه داشته و غرور دنيا سرتا 

پاي آنان را فرا گرفته است و اديان را هيچ و پوچ مي دانند. 
منبع: نصايح اخالقي و عرفاني امام خميني)ره(

   سبوي دوست

كانال تلگرامي »مركز پژوهش هاي مجلس« 
با اس��تناد به گزارش اين مركز در خصوص 
طرح ش��فافيت آراي نمايندگان نوش��ت: 
براس��اس راهنماي اتحاديه بين المجالس 
در خصوص تجربي��ات موف��ق پارلماني و 
دموكراسي در قرن بيست ويكم، پنج ويژگي: 
نمايندگي جامعه متنوع و متكثر، شفافيت، 
پاسخگويي، در دسترس بودن و مؤثر بودن 
به عنوان شاخص هاي پارلماني دموكراتيك 

و مطلوب است. 
در حال حاضر پارلمان ب��از، راهكاري براي 
توسعه ش��اخص هاي حكمراني مطلوب و 
ش��فاف اس��ت كه مي توان آن را شاخصي 
كيفي ب��راي ارتق��اي حكمراني دانس��ت. 
پارلمان باز پارلماني اس��ت كه مطالعات را 
شفاف، در دس��ترس  قرار مي دهد و واضح 

منتشر مي كند و پاسخگوست. 
مطالع��ه تجربي��ات بين الملل��ي در زمينه 
ش��فافيت پارلماني نيز حاكي از اين است 
ك��ه ش��فافيت آراي نماين��دگان دغدغه 
ساير كشورها نيز بوده و به تدريج به سمت 
ش��فافيت آرا در پارلمان رفته اند، هر چند 
نبايد از اين نكت��ه غافل بود ك��ه در اغلب 
اين كشورها اس��تثنائاتي براي شفافيت آرا 

قائل شده اند. 
  پارلمان اروپا

در صحن علني ش��يوه رأي گي��ري مبتني 
بر اس��امي بوده و در كميسيون ها نيز با باال 
بردن دست انجام مي شود؛ طبق آيين نامه 
داخلي پارلمان اروپا تنها براي انتخاب افراد 
خاص يا اگر يك پنج��م نمايندگان حاضر 
درخواس��ت دهن��د، رأي در صحن علني 

مخفي خواهد بود. 
  دانمارك

رأي گيري در پارلمان اين كشور معموالً به 
صورت الكترونيكي بوده و نتايج آن همراه با 
اس��امي نمايندگان ذخيره مي شود و براي 

مردم عادي قابل دسترس است. 

   فرانسه
رأي گيري باز بوده و ش��هروندان مي توانند 
بيانات نماينده خود را از طريق ثبت تحوالت 
پارلماني ببينند و از سايت مجلس، آخرين 
فعاليت نماينده خود را بررسي كنند. در سنا 
نيز نتايج رأي گيري در روزنامه رسمي منتشر 
مي شود و مردم مي توانند در جلسات شركت 

كنند و رأي دهي سناتورها را ببينند. 
  آلمان

آراي نماين��دگان آلمان براي م��ردم قابل 
دسترسي بوده و ويدئو تمام جلسات ضبط 
و از طريق اينترن��ت و تلويزيون قابل رؤيت 
اس��ت. مذاكرات مجلس سنا نيز در صورت  
محرمانه نبودن در سايت مجلس سنا منتشر 
مي ش��ود. غيرعلني بودن جلسات و  انتشار 
نيافتن اسامي بايد به تصويب پارلمان برسد. 

  ايتاليا
جلس��ات صحن علني از طري��ق اينترنت 
به صورت زنده و جلس��ات مهم از تلويزيون 
پخش مي شود و مش��روح مذاكرات نيز در 
همان روز برگزاري جلس��ه قابل دسترس 
اس��ت. در س��نا نيز عالوه بر انتش��ار زنده 
جلسات، مشروح مذاكرات در سايت پارلمان 
منتشر مي شود. البته 20 سناتور مي توانند 

تقاضاي رأي مخفي كنند. 
  انگلستان

رأي در مجل��س ع��وام و لرده��ا مبتني  بر 
تقسيم بندي پارلماني بوده و نمايندگان جهت 
ابراز رأي در البي ه��اي مخصوص مخالفان 
و موافقان مستقر مي ش��وند. عالوه بر پخش 
مذاكرات از تلويزيون، اس��امي نمايندگان و 
نوع رأي آنها طي گزارشات رسمي مذاكرات 
)هانسارد( در 6صبح روز بعد انتشار مي يابد. 

   امريكا
در مجل��س نماين��دگان و س��ناي امريكا 
رأي گيري و برگزاري جلس��ات به صورت 
علني بوده و آراي نماين��دگان براي مردم 

قابل دسترس است. 

 گذري بر وضعيت شفافيت 
در پارلمان هاي جهان

روز دهم ژوئيه، در دفتر كارم نشستي با الكساندر دنيليوك، همتاي اوكرايني ام كه دبير 
جديد امنيت ملي و شوراي دفاع آن كشور هم بود، داشتم. دنيليوك يك اصالح طلب 
غربگرا بود كه پيش از اين از وزات ماليه دولت پورشنكو استعفا كرده بود، چراكه باور 
داشت پورشنكو تعهدي به اصالحات واقعي نداشته است. پري، ساندلند و ولكر هم 
همگي خواهان حضور در اين جلسه بودند. )آيا اصاًل ساندلند وقتي هم در بروكسل 
مي گذاشت؟!( چيزي از شروع جلسه نگذشته بود كه فوراً روشن شد هدف آنها از اين 
جلسه اين است كه با فشار به من، زلنسكي را پيش از انتخابات پارلماني ماه ژوئيه به 
كاخ سفيد دعوت كنيم. از آنجايي كه مي دانستم و آنها هم بايد بعد از جلسه 23 مي  
با ترامپ در دفتر رياست جمهوري، فهميده باشند كه ترامپ هيچ عالقه اي به تعامل 
با هيچ يك از مقامات اوكراين ندارد، در بازي آنها وارد نش��دم. هر چند موضع ترامپ 
به اشتباه از چرت و پرت هايي نش��ئت مي گرفت كه جولياني در گوش او مي خواند. 
دنيليوك آشكارا خواستار رابطه اي نزديك تر با ما بود. من هم سرسختانه موافق چنين 
ايده اي بودم و البته صحبت كردن درباره اين ايده هم بسيار آسان تر بود. دنيليوك وقتي 
ديد  من به سادگي حاضر به موافقت با دعوت از زلنسكي نيستم، غافلگير و ناراحت 
شد. ساير افراد در جلسه بي وقفه به من اصرار مي كردند و من هم حاضر به پذيرش اين 
موضوع نبودم اما دلم هم نمي خواست در برابر خارجي ها شرح بدهم كه اين سه نفر 
پايشان را از گليم شان درازتر كرده اند. هر چقدر من بيشتر مخالفت مي كردم، ساندلند 
بيشتر فشار مي آورد. او داشت همان راهي را مي رفت كه جولياني مي رفت و اين از نظر 

من تعدي از محدوده اختياراتشان بود. 
بعداً در يكي از جلسات استماع كنگره، فيونا هيل به درستي شهادت داد پس از اين 
جلسه و عكس گرفتن دنيليوك با مقامات امريكايي حاضر در جلسه، من به او گفته ام 
به جلسه اي برود كه ساندلند شخصاً در اتاق افسران با اوكرايني ها و ديگر افراد حاضر 
در اتاق من گذاشته بود. من واقعاً مبهوت فشارهايي مانده بودم كه ساده لوحانه در آن 
جلسه به من وارد مي كردند تا مقدمات ديدار زلنسكي با ترامپ را آن هم براي هدف 
نهايي حل مش��كالت جولياني فراهم كنم! بدبختانه مولواني هم اين رويكرد را طي 
جلسات متعددي كه با ساندلند داش��ت، ياد گرفته بود. به فيونا گفته بودم آنچه كه 
گذشت را در دفتر مشاور كاخ س��فيد مطرح كند؛ او هم به دقت از من نقل كرده بود: 
»من جزئي از اين معامله مواد مخدر كه آشپزش ساندلند و مولواني است، نيستم!« 
كل اين قضيه به نظرم يك سياست گذاري نادرست بود كه از منظر حقوقي بسيار جاي 
شك و شبهه داشت و در قواره ديسيپلين رفتاري رئيس جمهور نبود! آيا اين مورد هم 
در استعفاي نه چندان دور من نقش داشت؟ بله! ولي يكي از چندين دليلي بود كه به 
جدايي من از دولت كشيد. فيونا شهادت داد من پيش از اين گفته بودم: »جولياني يك 
نارنجك دستي است كه آخر سر همه را منفجر مي كند و به باد مي دهد.« اين حرفم، 

امروز درست از كار درآمده است. 
بعد از اينكه زير بار ديدار دوجانبه ترامپ و زلنسكي نرفتم، دنيليوك و به ويژه پري 
و ساندلند فشار مي آوردند كه حداقل تماسي تلفني بين ترامپ و زلنسكي پيش از 
انتخابات رادا، برقرار شود. من اما همچنان با آنها مخالفت مي كردم چون از عواقب 

چنين تماسي ترس داشتم. 

 پاورقي »جوان«  
از» اتاق حوادث« جان  بولتون
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جولياني يك نارنجك دستي است!

بابا، من خودكار مي خواهم!
   تحلیل


