
كرونا در آسانسور
كانال تلگرامي »عرصه هاي ارتباطي« نوشت: اگر كسي كه مبتالست در 
آسانسور سرفه كند تا چند دقيقه آسانسور آلوده باقي مي ماند و احتمال 
انتقال چقدر است؟ محققان دانشگاه آمس��تردام اعالم كردند در اين 
شرايط اگر دِر آسانسور هميشه باز باشد )باالبرها( به مدت ۲ تا ۴دقيقه 
اگر آسانسور فعاليت عادي خود را داش��ته باشد )آسانسورهايي كه دِر 
آنها مداوم باز و بسته شود( به مدت ۱۲ تا ۱۸ دقيقه و اگر درِ آسانسور به 
مدت طوالني بسته بماند )آسانسور برج ها و آسمانخراش( به مدت ۳۰ 

دقيقه احتمال انتقال ويروس كرونا بسيار باالست. 

  سيدعلي موس�وي در اين رابطه 
نوش�ت: رئيس جمه��ور گفت��ه: آدرس 
غلط به مردم ندهيد، ريش��ه مش��كالت، 
»واشنگتن دي س��ي« است. آدرس غلط 
را شما در سال ۹۴ داديد و گفتيد تحريم 
بايد از بي��ن برود تا مش��كل آب خوردن 

مردم حل شود. 
  محمد صفايي نماينده مجلس هم 
نوش�ت: هفته دفاع مقدس، يعني اتكا 
به يك ملت بزرگ، باايمان راس��خ الهي 
و نتيجه آن پيروزي برسلطه جهاني، اما 
وقتي به ج��اي تكيه براي��ن ملت بزرگ، 
با توه��م، حماي��ت تروئي��كاي اروپايي 
را»پيروزي ملت« بناميم، يعني به فالكت 

كشاندن يك ملت !
  جواد آقايي نوشت: بي خيال جناب 
روحاني! آدرس غلط همان س��ال ۹6 به 
ملت داده شد! مناظرات و سخن پراني ها و 

وعده هاي انتخابي تان را كه يادتان هست! 
حتماً يادتان هست كه از رقيبتان چه ديو 
دو سري در ذهن مردم ساخته بوديد! حاال 

بفرماييد لعنت را به كي بفرستيم؟!
  محم�د س�اجدي توئي�ت زد: 
روزي كليد كاه��ش تنش ها با امريكا در 
واش��نگتن بود حاال لع��ن و نفرين مردم 
بايد به كاخ س��فيد باش��د نه بي كفايتي 

دولتمردان!
  محم�د فخ�ار توئي�ت زد: آخرين 
تقالي ليبرال ها براي ش��انه خالي كردن 
از زير بار مس��ئوليت فجاياي هفت ساله 
روحاني! كاتاليزورهاي تحميل روحاني 
به مردم از جمله #رمضان زاده، تاجزاده، 
زيباكالم، عبدي و... بدانند كه مس��بب و 
مسئول اصلي شرايط امروز خود و دولت 
متبوعشان بوده و هست! حال شما هرچه 

مي خواهيد آدرس غلط بدهيد!

  ياسمن توئيت زد: آدرس غلط فقط 
ش��ما و دولتتان بود كه هفت سال پيش 
چندين كارشناس اقتصادي غرب پرست و 
چندين سلبريتي منحرف با جلف بازي ها 

و رژ بنفش براي ما نشان دادند... 
  عباس نوش�ت: لعنت بر كاخ سفيد 
كه آقازاده هايش را فرس��تاده ايران تا ارز 

مملكتش را به باد دهند!
  ش�كوفه عزيزي توئيت زد: لعن و 
نفرين رو هفت ساله ياد گرفتيم به كدوم 
آدرس بفرس��تيم ولي حاال كه دست به 
آدرس ش��دي بگو اون يك ميليارد يورو 

كجاست؟!
  حميدرض�ا ارف�ع نوش�ت: جناب 
پرزيدنت گفته اند به م��ردم آدرس غلط 
ندهيد، ريش��ه مش��كالت »واش��نگتن 
دي سي« اس��ت! آدرس غلط به مردم را 
از جماران و با تَكرار در سال ۹6 دادند كه 

جناب تان را در دامن ملت ايران گذاشت!
  عليرض�ا ه�م ضمن انتش�ار يك 
اسكرين شات از روزنامه شرق با تيتر 
»امضاي كري تضمين است« نوشت: 
آدرس غلط مي دادند وقتي #آدرس_غلط 

دادن ُمد نشده بود!
   امير نوشت: لعن هايمان قبل از اينكه 
به كاخ سفيد برسد، به مسئوالن ناكارآمد 

مي رسد. 
   محسني نسب هم توئيت زد: كاخ 
س��فيد را نفرين كنيد كه قبل از ش��روع 
تحريم ها 6۰تن #ذخايرطال ي كش��ور را 
حراج كرد؛ واشنگتن دي سي را لعنت كنيد 
كه ۲۰ميليارد دالر ذخاير ارزي كشور را با 
#دالر۴۲۰۰ ه��درداده ول هم نمي كند؛ 
كينه خود را به ترامپ بفرس��تيد كه چند 
ماهه صمت را بي وزي��ر رهاكرده تا كاالي 

وارداتي در گمرك رسوب كند!
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آدرس دادن به كاخ سفيد هم غلط است !
رئيس جمه�ور در س�خناني گف�ت: »آنهاي�ي ك�ه دنب�ال لع�ن و نفري�ن 
مي گردن�د، آدرس�ش كاخ س�فيد اس�ت.« اي�ن اظه�ارات در حال�ي اس�ت 
ك�ه آق�اي روحان�ي در تبليغ�ات انتخابات�ي و ت�ا مدت ه�ا پ�س از آن، 
مذاكره با امري�كا يا هم�ان كدخ�دا را راهكار رفع مش�كالت عن�وان مي كرد. 

حاال اما ب�ا چرخ�ش 180 درج�ه اي از مردم خواس�ته اس�ت تا همي�ن كدخدا 
را لع�ن و نفري�ن كنن�د، آن ه�م در ماه ه�اي پايان�ي دول�ت و ب�ا اوض�اع 
ب�ه ه�م ريخت�ه اقتص�ادي ناش�ي از برج�ام و اعتم�اد ب�ه غ�رب و كدخ�دا. 
اي�ن اظه�ارات واكنش ه�اي زي�ادي در فض�اي مج�ازي داش�ته اس�ت. 

 هر 90 ثانيه يك نفر در امريكا 
به دليل كرونا مي ميرد

به گزارش كانال تلگرامي »مطالعات امريكا« به نقل از سي بي اس نيوز، 
از زمان شروع كرونا در امريكا هر ۹۰ ثانيه يك امريكايي جان خود را به 
دليل ابتال به اين ويروس از دست داده  و اين در حالي است كه بازگشايي 
مدارس و رس��يدن فصل پاييز افزايش مبتاليان به كوويد ۱۹ را در پي 
داشت و اين مسئله مايه نگراني كاركنان بخش بهداشت و درمان شده 
است. در مراسم يادماني كه در برابر كاخ سفيد برگزار شد،  ۲هزار پرچم 
امريكا به ياد ۲۰۰ هزار شهروند اين كشور كه تاكنون بر اثر ويروس كرونا 
جان خود را از دست داده اند به زمين كوبيده شد. نانسي پلوسي در اين 
مراسم گفت: »اين پرچم ها نه فقط خاطره اي از امريكايي هايي است كه 
جان خود را از دست داده اند، بلكه نشان از خانواده هايي نيز دارد كه از 
آنان بجا مانده اس��ت.« دكتر فائوچي، مدير مؤسسه ملي بيماري هاي 
عفوني امريكا نيز معتقد است ۲۰۰هزار مورد مرگ و مير در امريكا نه 

فقط غم انگيز بلكه تكان دهنده است. 

كسي به فكر مكانيسم ماشه هم است؟!
مهدي قاسم زاده در كانال تلگرامي خود نوشت: تقريباً تمام روزنامه هاي 
اصالح طلب )ولو در حد يك تيتر كوچك(  در صفحه  اول ش��ان دوباره به 
موضوع تخصيص ۱۵۰۰ واكس��ن آنفلوآنزا به به��داري مجلس )با وجود 
عودت آن( پرداخته اند اما جالب اينجاس��ت كه هي��چ صحبتي راجع به 
يك ميليارد يوروي وزارت بهداشت )كه تاكنون تخصيص پيدا نكرده است( 
و ۵۸ ميليون دالري كه با آن هيچ واكسني وارد كشور نشده است، نكرده اند؛ 
فقط الزم بود تا يكي از اين اتفاقات در دولت گذشته رخ دهد تا امروز شاهد 
يقه جر دادن هاي اين جماعت مي بوديم! البته بماند كه چنان اين چند روز 
رسانه هاي انقالبي و نمايندگان مجلس درگير مسائل حاشيه اي )همچون 
دنا پالس و واكسن آنفلوآنزا( شده اند كه آنها نيز يادشان رفته است كه ماشه 
چكانده شده و اساس��اً هيچ واكنش درخور و قابل توجهي از سوي دولت 

محترم در قبال اين اقدام امريكايي ها صورت نگرفته است! 

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.

تفاوت علماي امروز و گذشته
 آيت اهلل بهجت)ره(:

منشأ اين قدر تفاوت بين ما و علماي گذشته � كه صاحب آن همه 
كرامات بودند � و علت عقب ماندگي ما از آنها چيست؟ بايد منشأ آن 
را پيدا كرد. با اينكه آنها هم همين كارهايي را كه ما به آن مشغوليم � 
از قبيل درس و مباحثه و تدريس و تلمذ و نوشتن � انجام مي دادند. 
آيا علت آن است كه آنها مستحبات را  بجا مي آوردند؟ گمان مي كنم 
اگر تفحص كنيم، پيدا مي كنيم كه فرق ما و آنها در چيست. با اينكه 
امكانات زندگي آنه��ا از ما كمتر بود، ولي حركتش��ان بيش از ما و 
نتيجه كارشان بيشتر بود. ما با اتوبوس و هواپيما در مدت حدود يك 
س��اعت از تهران به اصفهان مي رويم و به منبر مي رويم ولي چقدر 
در مردم اثر گذاشته ايم؟ و چقدر مردم را اصالح كرده ايم؟ ولي آنها 
همين فاصله را در طول يك ماه يا يك هفته يا چند روز مي رفتند. 
با اين حال، خدا مي داند كه مردم زمانشان چقدر روبه راه تر بودند و 

چقدر علما آثار مثبت در ميان آنها گذاشته اند. 
منبع: كانال تلگرامي »آيت اهلل بهجت)ره( به استناد كتاب 
»در محضر بهجت«، ج۲، ص۳۴۳

   سبوي دوست

معصومه نصيري، مدرس س��واد رسانه اي، 
 در كان��ال تلگرامي »عصر هوش��مندي« 
نوشت: در خبرها آمده است كه ۴۷ كشور 
طي بيانيه اي در جلسه شوراي حقوق بشر 
س��ازمان ملل نقض مكرر حقوق بش��ر در 
ايران را محكوم كردن��د. آنها در بيانيه خود 
به آنچ��ه آن را گزارش هاي معتب��ر درباره 
بازداش��ت هاي خودس��رانه، دادگاه ه��اي 
ناعادالنه، اعتراف هاي اجباري و شكنجه و 
بدرفتاري با بازداشت شدگان اعتراض هاي 

اخير مي خوانند، اشاره كرده اند. 
در اين بيانيه استفاده از اعدام در ايران شديداً 
محكوم شده است، از جمله اعدام افرادي كه 
زير ۱۸س��ال دارند و مرتكب جرم شده اند. 
آنها همچنين اعدام ناگهاني نويد افكاري را با 
اشاره به دادگاه، اعترافات اجباري و بدرفتاري 
ب��ا او در زن��دان، اقدام��ي »منزجركننده« 
خواندند. اما در تمامي بيانيه هاي صادر شده 
عليه ايران اين چند تكنيك رايج جنگ رواني 

قابل مشاهده است:
كلي گويي: معموالً مفاهيم رس��انه اي كه 
از س��وي غرب عليه كش��ورها و مخصوصاً 
ايران ساخته مي شود، قابل بررسي از سوي 
مخاطب نيستند. اين عبارت ها معموالً داراي 
مفاهيم جذابي همچون نظم نوين جهاني، 
تروريسم، حقوق بشر، دموكراسي، ناعادالنه 
و... هس��تند، چراكه اين عبارات به ش��دت 
احس��اس برانگيز هس��تند و قابليت ايجاد 
اجماع نظ��ر عليه يك موضوع يا كش��ور را 
دارند. نكته مشترك اين روش »كلي گويي« 
اس��ت. در اين روش يك هدف يا سياست 
ب��ا مفاهيمي مرتبط س��اخته مي ش��ود تا 

مخاطب بدون بررس��ي ش��واهد و داليل، 
هدف يا سياست مورد نظر را بپذيرد. 

شايعه: شايعه انتقال پيامي است كه براي 
برانگيختن باور مخاطبان و همچنين تأثير 
در روحيه آنان ايجاد مي شود. مطالب كلي 
شايعه بايد حول محورهاي اساسي و مهمي 
 باشد كه مخاطب نسبت به آنها حساسيت 

بااليي دارد. 
كنايه: يكي از بهترين ش��يوه ها براي القاي 
پيام مورد نظر فرستنده پيام، در زمان هايي 
كه نمي خواهيم در موضوعي شفاف باشيم يا 
موانع قانوني پيش روست، استفاده از كنايه 
و اشاره است. كنايه به دليل غيرصريح بودن 
آن، معموالً تأثيرات عميقي بر شنونده دارد. 
براي نمونه گفته مي شود »مي گويند فالني با 
تروريست ها ارتباط دارد« يا »شنيده مي شود 
فالن گروه در حمايت از تروريست ها فعاليت 
مي كنند« ي��ا »طبق گزارش ه��اي معتبر، 
حقوق بشر در فالن كشور مراعات نمي شود« 
كه به هر صورت، ارتباط با تروريسم و نقض 
حقوق بش��ر را به افكار عمومي القا مي كند. 
حاال در متن بيانيه صادر ش��ده عليه ايران 
رد جنگ رواني را مشاهده كنيد. هنوز زمان 
زيادي از ماجراي جرج فلويد، جليقه زردها 
و اتفاقات رخ داده در كشورهاي صادركننده 
اين بيانيه نگذشته است. اين تناقضات جدي 
و توس��ل به جنگ رواني براي افزايش فشار 
بر ايران، خود از مصادي��ق بارز نقض حقوق 

بشر است. 
صدور بيانيه نقض حقوق بشر براي تشديد 
تحريم ها بر مردم اي��ران خود #بزرگترين_

مصداق_نقض_حقوق_بشر است. 

روزنامه گاردين طي تحليلي در خصوص 
اظه��ارات تلويح��ي دونال��د ترامپ مبني 
بر اينكه ممكن اس��ت در صورت باخت در 
انتخابات از قدرت كنار نرود، سه روشي را 
كه ممكن اس��ت ترامپ از پذيرش نتيجه 
انتخابات امتناع كند ارائه كرده است. اين 
روش ها كه با ترجمه كانال تلگرامي »فارس 
بين الملل و سياست خارجي« منتشر شده 

است، عبارتند از:
۱( او ممكن اس��ت روز سوم نوامبر، قبل از 

اتمام شمارش آرا اعالم پيروزي كند.
۲( ترام��پ ممكن اس��ت ب��ا مجلس هاي 
قانونگ��ذار در س��طح ايالتي هم��كاري و 
الكتوره��اي جمهوري خ��واه را جايگزين 

الكتورهاي دموكرات كند.
۳( مايك پنس، معاون رئيس جمهور امريكا 
ممكن است يك قانون مصوب سال ۱۸۸۷ 
موسوم به »قانون شمارش آراي الكترال« 

را به نفع دولت ترامپ تفسير كند. 
بس��ياري از رس��انه هاي امريكا هم تأييد 
كرده اند ابهامات موجود در »قانون شمارش 
آراي الكترال« ممكن است بتواند به ترامپ 
اج��ازه سوءاس��تفاده از ش��رايط را ب��راي 

خودداري از خروج از قدرت بدهد. 
در اين قانون، ش��رايط مرب��وط به انتخاب 
الكتوره��ا )گزينش گ��ران رئيس جمهور( 
براي مجمع گزينندگان ش��رح داده است. 
مجمع گزينندگان، هيئتي است كه طبق 
قانون اساس��ي امريكا باي��د رئيس جمهور 
را حداكثر تا ۴۱ روز بع��د از روز انتخابات، 

انتخاب كند. 
به عبارت ديگ��ر، اين مجمع امس��ال بايد 
حداكثر ت��ا ۱۴ دس��امبر رئيس جمهور را 
انتخاب كند، اما امسال بنا به داليلي مانند 
اضافه ش��دن ديرهنگام رأي ه��اي غيابي، 
مناقشات بر سر رأي هاي معتبر و نامعتبر 
و عوام��ل ديگر احتمال م��ي رود در تاريخ 
مذكور نتايج رأي گيري در برخي ايالت ها 

هنوز نامعلوم مانده باشد. 

س��اده ترين قرائت از اين قانون اين اس��ت 
كه در چنين ش��رايطي، هر ف��ردي كه در 
روز ۱۴ دس��امبر جلوتر از رقيبش باش��د، 
رأي الكتوره��ا را خواهد داش��ت و بالطبع 
رئيس جمهور امريكا خواهد بود. بسياري از 
تحليلگران معتقدند دونالد ترامپ، احتماالً 
در مراحل اوليه ش��مارش آرا، جلوتر از جو 
بايدن خواه��د بود و او احتم��االً به همين 
دليل انگيزه خواهد داشت روند شمارش آرا 

را تا آنجا كه مي تواند آهسته كند. 
ترامپ تا به حال خيلي روشن و صريح گفته 
است يكي از ادعاهايش اين خواهد بود كه 
برگزاري رأي گيري هاي پستي »متقلبانه« 
يا »مخدوش« است. سابقه اظهارنظرهاي 
او نش��ان مي دهد او ممكن اس��ت سريعاً 
براي خواسته هايش توهم توطئه هم جور 
كند. مثاًل با آنكه او در انتخابات ۲۰۱6 در 
آراي مردمي ۳ميليون كمت��ر از هيالري 
كلينت��ون رأي آورد ب��ه فاكس نيوز گفت: 
»فكر كن��م رأي مردمي را ه��م به معناي 
واقعي كلمه من ب��ردم. به نظرم تقلب هاي 

زيادي انجام شد.«
»ريچ��ارد ال هيس��ن« اس��تاد حقوق در 
گفت وگو با پايگاه آتالنتي��ك گفت: »اگر 
نتايج انتخابات به هم نزديك باشند ممكن 
است ش��اهد نزاع هاي پس��اانتخاباتي در 

دادگاه ها و خيابان ها باشيم.«
پايگاه آتالنتيك نوش��ته »جو بايدن« در 
واقع ماهيت تهديد ترامپ را غلط ارزيابي 
كرده است. او مي گويد اگر ترامپ انتخابات 
را ببازد و از قدرت كنار ن��رود ارتش او را تا 
بيرون از كاخ سفيد مشايعت خواهد كرد، 
در حالي كه اگر ترامپ بخواهد و متحدانش 
در حزب جمهوري خواه هم نقش��ي كه او 
به آنها مي ده��د را ايفا كنن��د، او مي تواند 
از ش��كل گيري اجماع در كنگره و مجمع 
گزينن��دگان درب��اره پيروزي ج��و بايدن 
جلوگيري و س��پس از همي��ن ابهام براي 

ماندن در قدرت استفاده كند. 

 ۳ سناريو براي نپذيرفتن نتيجه انتخابات
 از سوي ترامپ

جنگ رواني در پوشش نقض حـقوق بشر
 احس��ان محمدي، روزنامه ن��گار و فعال 
رسانه، در كانال تلگرامي خود نوشت: بهتر 
از هر كس ديگ��ري تاريكي هاي روحم را 
مي شناس��م و بدون تواضع هاي كشككي 
و رياكارانه مي دانم خيل��ي راه دارم تا يك 
انسان متوسط شوم. براي همين مدام در 
تمرين و تالش��م تا راهي براي بهتر كردن 

حال دنياي كوچك پيرامونم پيدا كنم. 
چند وقتي اس��ت براي خودم نسخه »هر 
روز حداقل ي��ك نفر را خوش��حال كن« 
پيچيده ام. س��ال ها تمري��ن مي كردم كه 
اگر به كس��ي آب نمي دهم، ك��وزه اي هم 
نشكنم، حاال اين نسخه را الزامي كرده ام. 
مثل دارويي كه بايد بخورم. هر روز دنبال 
بهانه اي مي گردم تا يك نفر را خوش��حال 

كنم. 
گاهي به دوستي قديمي كه مدت هاست 
خبري از هم نداريم زنگ مي زنم و چقدر 
آدم ها ذوق مي كنند كه يك نفر بدون اينكه 
»كاري« داشته باشد حالشان را مي پرسد، 
گاهي به حرف هاي كسي گوش مي دهم كه 
به شنيده شدن نياز دارد، گاهي به كسي كه 
كار خوبي كرده يا حرف درستي زده است 
پيام مي دهم و تحسينش مي كنم، گاهي 
قدمي برمي دارم براي كسي كه انتظارش 

را ندارد، گاهي... 
بهتر از هر ك��س ديگري ب��ا تاريكي هاي 
روحم آشنا هستم و اعتراف مي كنم خودم 
به اي��ن كار ني��از دارم و در تمناي حوري 
و جوي عس��ل نيس��تم و اينكه خدا تيك 
مثبت بزند جلوي اس��مم! الكي منت سر 
خدا هم نمي گ��ذارم كه فتب��ارك اهلل چه 

آفريدي! خودم و خودش كه نيمه تاريكم 
را مي بينيم. فكر مي كنم همه ما محتاج و 
شايسته خوشحال زيستنيم. حال خودم 
خوب نيس��ت، اما وقتي كاري مي كنم كه 
كس��ي حتي براي چند دقيقه خوشحال 
مي شود، حس مي كنم خودم هم حالم بهتر 
مي شود. وقتي بيشتر خوشحال مي شوم كه 
دنداِن طمع و تمنا و توقع جبران متقابل را 

از بيخ مي كشم. 
پريروز س��ر ظهر زير پل��ي در تهران، زني 
ميانسال را ديدم كه كارش نظافت سرويس 
توالت عمومي است. نشسته بود روي زمين 
و قرآن مي خواند. رفتم غذا گرفتم و آمدم 
پيشش و گفتم جسارت نيست اگر من اين 
غذا را به شما بدهم؟ غافلگير شد، ماسك 
داشت ولي چشم ها و پيشاني اش خنديد، 
تش��كر كرد و گرفت. رفتم و پش��ت سرم 
دعاهايش با صداي الس��تيك ماشين ها 
قاطي شد و خوشحال بودم كه خودم هم 

پشت ماسك قايم شده ام. 
نوشتم ش��ايد يك نفر ديگر هم بپسندد و 
انجامش بدهد. اينكه خودش را موظف كند 
»هر روز حداقل يك نفر را خوشحال كن.« 
شايد وسط اين روزگار ناخوب، باعث شود 

شب يك نفر كمي خوشحال تر بخوابد. 
هيچ كس آنقدر فقير نيس��ت ك��ه نتواند 
به يك نفر ديگر كم��ك كند. كمك فقط 
پول نيست. خيلي از ما خوشحال زندگي 
ك��ردن را فراموش كرده ايم اما ماش��ا ءاهلل 
متخصصيم در بد ك��ردن حال هم! گاهي 
خوش��حال كردن ديگري را تمرين كنيم 

شايد خوشمان آمد!

روزانه فقط يك نفر را خوشحال كن

بعد از همه تالش ها و فشارهاي ناموفق براي ديدار ترامپ و زلنسكي، سرانجام پس از 
پيروزي زلنسكي در انتخابات رادا، ترامپ به او زنگ زد و تبريك گفت. زلنسكي ضمن 
تشكر از ترامپ رندانه به او گفت: »من بايد بيش��تر در انتخابات شركت كنم و برنده 
شوم تا بلكه ما دو نفر هم بيشتر حرف بزنيم.« او دقيقاً عين شعار ترامپ در انتخابات را 
تكرار كرد و گفت: »ما هم سعي مي كنيم باتالق را خشك كنيم!« و افزود: »ما به جاي 
آن سياس��تمداران قديمي، آدم هاي جديدي به ميدان آورده ايم.« ترامپ گفت: »ما 
نسبت به اروپايي هايي چون آلمان كارهاي خيلي زيادي براي اوكراين مي كنيم. آنها 

بايد كارهاي بيشتري كنند كه نمي كنند. 
در واقع فقط حرف  مي زنند. مثاًل  وقتي من با آنگال مركل صحبت مي كنم، او دائماً از 
اوكراين مي گويد اما كاري نمي كند. اياالت متحده خيلي خيلي با اوكراين خوب بوده 
است، اما بايد بگويم اوكراين به دليل اتفاقاتي كه افتاده ]تئوري توطئه جولياني[ كاري 
براي ما نكرده است.« زلنس��كي جواب داد: »بله قطعاً درست مي گوييد. هزار درصد 
حق با شماست. من با مركل و مكرون مالقات كردم و حرف زديم و آنها همان طور كه 
گفتيد در حدي كه بايد تالش نمي كنند. آنها تحريمي عليه روسيه اعمال نمي كنند. 
بزرگ ترين شريك ما بايد اتحاديه اروپا باشد، اما امريكاس��ت و من بابت اين از شما 
سپاسگزارم. اياالت متحده در زمينه اعمال تحريم ها بسيار بيشتر عمل كرده است.« 
او سپس بابت كمك هاي دفاعي امريكا به اوكراين هم تشكر كرد و گفت: »تمايل دارد 

تعداد بيشتري از سالح جاولين را بخرد.«
پس از اين حرف ها ترامپ سراغ مس��ئله اصلي رفت و گفت: »من مي خواهم به ما لطفي 
كنيد، چون كشورمان مسائل زيادي را پشت سر گذاشته است و اوكراين اطالعات زيادي 
در اين باره دارد. لطفاً كشف كنيد  مسئله كراوداسترايك ]شركت سايبري مورد استفاده 
كميته ملي حزب دموكرات[ و سرور چيست، چون ش��نيده شده كه اين دست اوكراين 
است. تمايل دارم دادستان كل ما با ش��ما تماس بگيرد تا قضيه را روشن كند. كل ماجرا 
ديروز با مولر ]جلسه اس��تماع گزارش مولر در كنگره كه در تلويزيون پخش شد[ خاتمه 
يافت؛ ناتوان و بي كفايت. اميدوارم با كمك شما مسئله روشن شود.« زلنسكي در پاسخ 
گفت: »اين مسئله براي من به عنوان رئيس جمهور بسيار مهم است و ما آماده همكاري 
ً  سفير اوكراين در اياالت  آتي و گشودن فصلي جديد در روابط دو كشور هستيم. من اخيرا
متحده را عوض كرده ام و كس ديگري به جاي او خواهد آمد تا فرآيند نزديكي دو كشور 
تضمين شود. فراي اين من مي خواهم رابطه اي شخصي با شما داشته باشم. شخصاً  به شما 
مي گويم  يكي از دستيارانم به تازگي با جولياني حرف زده است. او به اوكراين سفر خواهد 
كرد و ما ديدار مي كنيم. بهترين تيم را دور خودم جمع كرده ام و شراكت استراتژيك مان 
با شما را ادامه خواهيم داد.  من به عنوان رئيس جمهور اوكراين به شما قول مي دهم اين 

تحقيقات قضايي علني و بي پرده جلو خواهد رفت.«

 پاورقي »جوان«  
از» اتاق حوادث« جان  بولتون
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 زلنسكي خواهان رابطه شخصي
 با ترامپ بود


