
  محمدعليالفتپور:
سيرك مناظره بايدن يا ترامپ برنده قطعي 
نداش��ت ولي بازنده قطعي داش��ت، مردم 
امريكا بازندگان اصلي مناظره بودند و اين 
سبب شد لجنزار سياست در امريكا بيشتر از 
قبل نمايان شود. دل بستن به بايدن راه حل 
مشكالت فعلي نيست ولي ترامپ كه دستور 
شليك به حاج قاسم رو داد رأي نياره دلمون 

يه ذره ممكنه خنك بشه.
  اميرعليابوالفتح:

مناظره ترامپ و بايدن نش��ان داد بيش از 
اينكه امريكا به تغيير »كارگزار« نياز داشته 
باشد، نيازمند تغيير در »ساختار« است؛ آن 

هم تغييري اساسي.  
همين كه مجري مناظره چنين سؤاالتي را 
مطرح مي كند كه »آيا تا زمان اعالم نتايج 
انتخابات، حاميان خود را به آرامش دعوت 
مي كنيد؟« يا اينكه »آيا نتيجه انتخابات را 
مي پذيريد؟« خود ب��ه تنهايي براي آنچه 

»دموكراسي امريكايي« خوانده مي شود، 
ترسناك است. 

  علينصرتي:
بايدن اگه زرنگ باشه تو مناظره بعدي به 
ترامپ ميگه به جاي اينكه اين همه خرج 
اكانت هاي فيك سايبري ايراني و امريكايي 
كني، خرج اقتصاد و بهداش��ت ميكردي، 

االن مملكت به پيسي نمي افتاد. 
  كاربريبانامدستاران:

ترامپ در س��ال ۲۰۱۷ تنه��ا ۷۵۰ دالر 
ماليات پرداخت كرده! بد نيست خبرنگاران 
فارسي زبان رس��انه هاي دولت امريكا به 
حرمت پولي كه ميگيرن گاهي هم به فساد 
سيس��تماتيك و پذيرفته شده در جامعه 

كشور خودشون امريكا بپردازند. 
  بهمنكلباسي:

»آبروري��زي ب��راي امري��كا« عبارتي كه 
بسياري از ناظران و رسانه ها در نيم ساعت 
پس از مناظره ترامپ و بايدن به كار بردند. 

  مهديمحمدي:
بهترين خالصه از مناظره انتخاباتي امريكا: 
»بايدن به ترامپ مي گويد مي ش��ود خفه 
ش��وي؟!« آدم هاي محترم در امريكا آرزو 
كرده اند كاش مردم جهان اين مناظره را 

نديده باشند. 
  كاربريبانامابراهيم:

دروغگو، دلقك، خفه شو، سگ دست آموز 
و... اشتباه نكن! اينجا چاله ميدون نيست، 
اين حرف هاي مناظره انتخاباتي بايدن و 

ترامپ است!
  عليرضاسهرابي:

شايد از نظر رواني رأي آوردن آقاي بايدن به 
نفع جامعه ايران باشد. آنچه اهميت فراواني 
دارد اين است كه بپذيريم دشمن، دشمن 
اس��ت گاهي گرگ در لباس بره موقعيت 

شكار را از نزديك تر رصد مي كند. 
  احسانرستگار:

اگر در انتخابات۱۴۰۰، يكي از نامزدها به 

نامزد ديگر حين مناظره بگويد: »ميش��ه 
خفه شي َمرد؟« بس��ياري از تحليلگران 
اجتماعي و سياس��ي ايراني، اين را نشانه 
توس��عه نيافتگي فرهنگي و سياسي تلقي 
مي كنند، اما در امريكا بسياري دارند براي 

جو بايدن، عليه ترامپ هورا مي كشند. 
  كاربريبانامميثم:

سگ زرد برادر شغال اس��ت، يكي از يكي 
بدتر، يكي از يكي خبيث تر، هر دو گرگند و 

دنيا را غارت مي كنند.
  حبيبغفاري:

مناظره ترامپ و بايدن را ديدم و با احترام 
به نظر دوس��تان اعتقاد دارم حداقل اين 
مناظره برنده اي نداش��ت و تأثير چنداني 
در نظر رأي دهندگان امريكايي نخواهد 
داش��ت. بايدن هم گرچه بهت��ر از آنچه 
انتظار داش��تم ظاهر ش��د، ام��ا در بازي 
لجوجانه ترام��پ در ع��دم رعايت قواعد 

مناظره گير افتاد.

عليرض����ا     تحلیل
تقوي ني���ا، 
دانشجوي دكتراي علوم سياسي دانشگاه 
تهران در كانال تلگرامي »تفسيرگر« نوشت: 
امريكا اعالم كرده است سفارتش را در عراق 
تعطيل خواهد كرد. براي درك بهتر ابعاد اين 
رويداد بايد بدانيم سفارت امريكا در عراق، از 
لحاظ ابعاد و تعداد كاركنان در دنيا بي نظير 
بوده و چند هزار مأم��ور امريكايي در آنجا 
مشغول فعاليت هس��تند. با ترور شهيدان 
سليماني و ابومهدي مهندس، عمليات ها 
عليه نيروهاي امريكايي ش��دتي بي سابقه 
گرفت. امريكا براي ممانعت از اين حمالت 

چند اقدام انجام داد:
۱- بمباران مراكز حشدالش��عبي در چند 
نوبت كه اثر خاصي نداشت و حمالت ادامه 

پيدا كرد. 
۲- خروج نيروهاي نظام��ي از پايگاه هاي 
آسيب پذير مجاور ش��هرها مثل التاجي و 
انتقال به دو پادگان بزرگ عين االس��د در 

استان االنبار و حرير در اربيل. 
3 -اس��تقرار پدافند ضد راكتي س��ي رام در 
اطراف سفارت براي محافظت كاركنان در برابر 

راكت كه اثر محافظتي دلخواه را نداشت. 
۴- فشار به نخس��ت وزير و نيروهاي تحت 
امرش براي دستگيري عامالن حمالت كه 
با واكنش جدي حشدالشعبي در واقعه ۲۵ 

ژوئن، اين ترفند نيز راه به جايي نبرد. 
در نهايت پس از ناكامي در تالش هاي فوق 
الذكر، سران واشنگتن تصميم گرفته اند تا 
با تعطيلي سفارتش��ان در بغداد و متعاقب 
آن اعمال تحريم اقتصادي و سياس��ي بر 

عراق، دولت كاظمي را براي ايس��تادگي 
در برابر مقاوم��ت در جهت متوقف كردن 

حمالتشان، تحت فشار قرار دهند. 
خاصه آن ك��ه تعرضات علي��ه نيروهاي 
امريكاي��ي در عراق، روزب��ه روز كيفيت و 
كميت بيش��تري پيدا كرده و حتي اخيراً 
ادعا شده كه به زودي موج حمالت از طريق 
پهپاد نيز به آن افزوده خواهد شد. برخي 
معتقدند امريكا عراق را به راحتي از دست 
نخواهد داد و با تعطيلي سفارتش به دنبال 
ورود به فاز نظامي عليه مقاومت است. لكن 
نگارنده نظري متفاوت دارد؛ در صحت اين 
نكته شكي نيس��ت كه حضور نظامي در 
عراق براي امريكا بس��يار راهبردي است، 
اما اياالت متحده به علل مختلف توان ورود 
به فاز نظامي عليه مقاومت در اين كش��ور 

را ندارد، زيرا:
اول:مصوبه رسمي پارلمان براي خروج نيروهاي 

نظامي امريكايي همچنان معتبر است. 

دوم:نيروه��اي مقاومت ع��راق از لحاظ 
تكثر بسيار گسترده و به لحاظ جغرافيايي 

فراگير هستند. 
سوم: ش��به نظاميان ضدامريكايي، قابل 
تفكيك و تمايز از مردم عراق نيستند و محل 
تجمع يا پادگان خاصي ندارند كه في المثل 
با بمباران هوايي بش��ود سركوبشان كرد؛ 
خاصه اينكه قباًل اين راهكار را امريكايي ها 

تجربه كرده و نتيجه مطلوب نگرفته اند. 
چهارم: بمباران هوايي بدون ورود نيروهاي 
زمين��ي در جهت پاكس��ازي، اث��ر مثبت 
نخواهد داشت و امريكا ديگر توان و قابليت 

درگيري زميني در عراق را ندارد. 
پنجم: در آس��تانه انتخابات امري��كا و با 
مالحظه به حساسيت آن، ترامپ وارد يك 
ماجراجويي نخواهد ش��د كه از نتيجه آن 

صددرصد مطمئن نيست . 
فلذا معتقدم تمام اميد امريكا به اثرگذاري 
فش��ارهاي سياس��ي و اقتص��ادي روي 

مس��ئوالن دولت��ي، رهبران سياس��ي و 
مردم عادي اس��ت تا بلكه آنان با فشار به 
جريان هاي نزديك به مقاومت، هزينه انجام 
عمليات را براي آنها باال ببرند. امريكا در بد 
مخمصه اي گرفتار شده اس��ت؛ از طرفي 
تاب تحمل راكت پراكن��ي و عمليات هر 
روزه عليه كاركنان و نظاميانش را ندارد و 
از سويي با تمام قدرتمندي و پرستيژي كه 
براي خود قائل بوده است، نمي تواند مانع از 

اين حمالت شود. 
اما تعطيلي سفارت خبر بدي براي الكاظمي 
و معترضان اس��ت، زيرا تاكن��ون هدايت 
سازمان هاي مردم نهاد، معترضان و جوكرها 
توس��ط كاركنان ديپلماتيك امريكا انجام 
مي شد و در واقع يك س��رمايه اجتماعي 
براي كاظمي ايجاد شده بود كه قصد داشت 
با تش��كيل يك حزب جديد، ش��هروندان 
ناراضي از ش��رايط را براي بهره برداري در 
انتخابات سال آينده سازماندهي نمايد كه 
با بسته شدن مركز مورد اشاره، ديگر قابليت 

انجام آن را نخواهد داشت. 
نكته مهم تر بعدي آن است كه اگر تعطيلي 
سفارت تداوم يابد، توان ديپلماتيك امريكا 
براي تأثيرگذاري در شطرنج سياسي عراق 
و همچنين انتخابات بسيار مهم آتي شديداً 
تضعيف خواهد شد، چراكه ديگر ديپلماتي 
در بغداد حض��ور ندارد ك��ه از قَِبل رايزني 
بتواند منافع اياالت متحده را تعقيب كند. 

به هر حال همس��ايه غربي ايران روزهاي 
سرنوشت ساز و عجيبي را سپري مي كند 
كه براي پيش بيني عاقبت آن بايد مدتي 

صبر پيشه كرد. 
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چاله میدان امريكا!
واكنشكاربرانشبكههایاجتماعيبهاولينمناظرهانتخاباتيترامپوبايدن

همزمانبااولينمناظرهانتخاباتيترامپوبايدن،چهرهعريانامريكابهنمايشگذاشتهشد.
ايندونامزدانتخاباتيباپرخاشگريوتوهين،يقهيكديگررادريدندوحرفهاييزدندكهچهره
واقعيكشورشانرابهمردمدنيانشانداد.فسادسيستماتيك،سوءمديريتدربحرانكرونا،از
بينرفتنكسبوكارهايكوچك،تبعيضنژاديوفقيرترشدنفقراتنهابخشيازواقعيتهاي

پنهانامريكابودكهدراينمناظرهانتخاباتيفاششد.همينمسئلهكلمه»آبروريزيبراي
امريكا«راتبديلبهتيتررسانههايخبرياياالتمتحدهكردوبهدنبالآنانتقاداتزياديمطرح
شد.ساعاتيپسازپايانمناظرهانتخاباتيترامپوبايدن،كاربرانتوئيترنيزنسبتبهنمايان
شدنبيشازپيشچهرهواقعيامريكاواكنشنشاندادندكهبرخيازآنهارادرادامهميخوانيد.

مسابقه خوشبختي در اينستاگرام
كانال تلگرامي »ماهنامه مديريت ارتباطات« نوشت: هر روز در شبكه هاي 
اجتماعي با دهها و بلكه صدها »پست« و »استوري« از آدم هاي متفاوت 
از هر سن وسال و خرده فرهنگي مواجه مي شويم كه موضوع شان طعامي 
است كه قرار است نوش جان كنند يا ش��رح هاي دلكشي مي خوانيم با 
عكس و تفصيالت از رستوران ها و غذاخوري هاي رنگارنگ. گويي ديگر 
پرداختن به شكم و سخن راندن از كيفيت خوردوخوراك، نه فقط امري 
ناشايسته نيست، بلكه افتخارآميز تلقي مي شود. به تعبير روشن تر، افراد 
با همان ذوق وشوقي كه درباره كتابي كه خوانده اند يا فيلمي كه ديده اند 
يا سفري كه رفته اند، سخن س��رايي مي كنند، غذايي را كه خورده اند يا 
قرار است بخورند وصف مي كنند. بيژن آريانا، استاديار طراحي صنعتي 

دانشگاه چالمرز درباره زيبايي شناسي خوردوخوراك مي گويد:
زيبايي شناسي، تمامي راه هاي ارتباطي با انسان را دربرمي گيرد. به نظرم 
غذا يك مبحث زيباشناسي بوده و هست و اين امر آن قدر بديهي است كه 
نيازي به بحث درباره آن نيست. بنابراين طعم، بو، بافت و سفتي و نرمي غذا 
هم بخشي از زيبايي شناسي آن است.  ما كيفيت يك چيز را تا حدي جدا از 
نحوه احساس آن توسط ديگران كه زيبايي شناسي بخش مهمي از آن است، 
مي بينيم. اعتقاد داريم مي شود غذايي خوش طعم يا سالم باشد، اما زيبا 
نباشد. غذا جذاب ترين راه معرفي و پل زدن به يك فرهنگ است. بنابراين 
نمي تواند و نبايد زشت باشد.  شبكه هاي اجتماعي محصوالتي هستند كه بر 
اساس يك مدل تجاري مشخص به وجود آمده اند. يا به بيان ديگر، گربه هايي 
هس��تند كه براي رضاي خدا موش نمي گيرند. كس��ب سود شبكه هاي 
اجتماعي از چند مجراي مشخص است: نخس��ت جمع آوري بزرگ داده 
و فروش آن به افرادي كه مي توانند از بزرگ داده ها اس��تفاده كنند، مانند 
شركت هاي بزرگ و دولت ها. دوم تأثيرگذاري بر مخاطبان و كسب درآمد از 
اين تأثيرگذاري. براي موفقيت اين مدل تجاري بايد مخاطبان زيادي داشت 
كه معتاد به اين محصوالت هستند، چراكه اين محصوالت به خودي خود 
كاربردي نيستند. الگوريتم شبكه اجتماعي آنچه را خودمان دوست داريم 
به ما تحويل مي دهد و در واقع آيينه خود ما و افرادي است كه عاليقي شبيه 
عاليق ما دارند.  آنچه در زمينه غذا در شبكه هاي اجتماعي ايراني در جريان 
است هم بيشتر ش��بيه به الگوي خانه هاي كوچك و كم كيفيت است كه 
مملو از تزئينات شده اند تا دوستاِن در باطن دشمن را در رقابت »خوشبخت 
بودن« شكست دهد. غذا با خوردن نابود نمي ش��ود، غذا بخش مهمي از 
اقتصاد محيط زيست و س��المت ما انسان هاست. مثل همه فرهنگ هاي 
كهن ديگر، ما كيفيت را در فرآيند پخت غذا ديده بوديم. هرچند گسستي 
بين آنچه بوديم و شديم به وجود آمده و شايد امروز زيبايي را در تزئين غذا 
ببينيم. ما توانسته بوديم پخت برخي از انواع غذا را تبديل به فعاليتي گروهي 
كنيم با تأثير مثبت اجتماعي به عنوان ارزش مشترك. در واقع، عدم توجه به 
ارزش مشترك در ايران امروز باعث شده است ما در طراحي مشاركت بين 

افراد متفاوت مثل آنچه درباره پخت غذا مي ديديم، ناتوان باشيم.

اطالعات ما در اينترنت كجا مي رود؟
كانال تلگرامي »بيداري ملت« نوشت: كشور ايران، اينترنت را حداقل با 
واسطه ۱۱ كشور از »امريكا« خريداري مي كند و اكثر تبادالت اينترنتي 
ايران  روي اين بستر انجام مي شود. به صورت دقيق تر مي توان فرآيند 
تبادل اطالعات در اينترنت را به اين شكل توضيح داد: زماني كه مطلبي 
را در اينترنت ارسال مي نماييد، حال مي تواند آن مطلب شامل عكس، 
فيلم يا نوشته اي باشد، ابتدا آن مطلب در ISP و PAP و DCI وزارت 
ارتباطات ذخيره و پس از آن در حداقل ۱۱ كشور كپي مي شود تا بعد 
از ذخيره شدن در NSA)آژانس امنيت ملي امريكا( به سرور برسد؛ در 
اين لحظه تيك اول زير مطلب مي خورد و همين مسير طي مي شود تا 
به گيرنده رسيده و تيك دوم بخورد؛ يعني اطالعات ارسالي شما حداقل 
در ۱۵ نقطه كپي و نگهداري مي ش��ود. آيا مي توان اين بس��تر را براي 
تبادل اطالعات امن دانست، در حالي كه براي هر تبادل، اطالعات عالوه 
بر »امريكا« و سازمان هاي جاسوس��ي در تمامي آن كشورها هم كپي 
مي شود؟ طبق اسناد اس��نودن ايران ناامن ترين كشور جهان در حوزه 
فضاي مجازي است. آژانس امنيت ملي امريكا كه زيرمجموعه سازمان 
سيا است موفق شده است در يك ماه ۱۴ ميليارد بسته اطالعاتي، شامل 
تماس هاي تلفني و اينترنتي را از كاربران و مديران ايراني جمع آوري 

كند كه اين حجم جاسوسي از يك كشور در جهان بي سابقه است.

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

اجتماعیدرعرصهمكتوبهمديدهشود.

 انواع امتحانات الهي در تقوا 
چه تأثيري دارد؟

آيت اهلل خوشوقت)ره(:
 ما در دو مورد امتحان مي شويم 

يك: زماني كه وقت انج��ام دادن امر واجب و ت��رك كار حرامي 
مي رسد. اين امتحان ما است. مردم با چنين امتحاني مواجه هستند. 
كس��اني كه به حرف خدا گوش مي دهند، از امتح��ان آبرومند و 
روسفيد بيرون مي آيند؛ اما كساني كه آن را زير پا مي گذارند و انجام 

نمي دهند، شرمنده بيرون مي آيند. اين امتحان عمومي است. 
دو: امتحان خصوصي؛ در زمان هاي مختلف و در مكان هاي مختلف، 
حوادثي به عنوان مصيبت متوجه انس��ان مي شود. انسان، بدهكار 
مي شود و طلبكار فشار مي آورد يا بچه اش مريض مي شود يا زنش 
مي ميرد؛ اينها امتحانات خصوصي اس��ت. . . انسان خيلي چيزها را 
نمي داند و انجام مي دهد و مريض مي شود. حال كه مريض شد، دوباره 
موظف مي شود براي معالجه اقدام كند اما نبايد كه به خدا چپ و راست 
بگويد. كساني كه چپ و راست مي گويند، معلوم مي شود كه ايمانشان 

ضعيف است؛ پس رفوزه در مي آيند. اين دو نوع امتحان است. 
منبع: كانال »عزيز خدا«

   سبوي دوست

كانال تلگرامي »جه��ت« مقاله اي ترجمه 
ش��ده به همت »محمد رس��تم پور« را به 
اشتراك گذاشت. در اين مقاله مي خوانيم: 
مرك��ز خيري��ه بين الملل��ي آكس��فام در 
گزارشي با استناد به آمارها و ترازهاي مالي 
شركت هاي مختلف از يك شيوه درآمدزايي 
كثيف س��رمايه داران در ميانه شيوع كرونا 
پرده برداشته است. شيوع كرونا در جهان، 
بسياري از صنايع و مشاغل در جهان را تحت 
تأثير قرار داده است اما بسياري از شركت ها 
و صنايع جهان براي آنكه بتوانند همچنان 
نظر مثبت سهامداران خود را جلب كنند، 
از سويي مي كوشند حمايت هاي اقتصادي 
و مالي دولت ه��ا را جلب كنند و از س��وي 
ديگر، با تحت فش��ار قرار دادن كارگران و 
كارمندان خود و اس��تفاده از اهرم تعديل 
نيرو، دستمزد آنان را كاهش دهند تا بتوانند 

سود سهامداران خود را تأمين كنند. 
اگر جف بزوس، مالك فروشگاه هاي زنجيره اي 
آم��ازون بخواهد به همه 8۷6 ه��زار كارگر و 
كارمند اين شركت عظيم، هر نفر جايزه ۱۰۵ 
هزار دالري هديه دهد، مبلغ هنگفتي خواهد 
شد كه تصور آن براي بسياري محال خواهد 
شد. رقمي معادل 9۲ ميليون دالر. اما جالب 
است بدانيد اگر بزوس اين كار را انجام دهد، 
درآمدش تازه به ميزان ثروت پيش از شيوع 
كرونا خواهد رسيد. يعني كرونا 9۲ ميليون 
دالر براي بزوس س��ود داش��ته است. آن هم 
در حالي كه كارمندان او بارها و بارها نسبت 
به ش��رايط آلوده انبارها و دفاتر اين شركت 
اعتراض كرده اند. روي ديوارهاي انبارها، اين 
شعار آمازون نقش بس��ته است: »سخت كار 

كن، تفريح كن و تاريخ را بساز.«
»چما ورا« مدير اجرايي خيريه بين المللي 
آكس��فام مي گويد كووي��د- ۱9 براي همه 
مردم رنج آور اس��ت و بيش از نيم ميليارد 
نفر را در سراسر جهان فقير خواهد كرد اما 
براي ثروتمندان فرصتي اس��تثنايي فراهم 
كرده است. آنان با ارائه دستمزد حداقلي و 
پرداخت درآمدي اندك به كارگران، آنان را 
مجبور مي كنند سخت كار و سود ميلياردي 

سهامداران، مالكان و اعضاي هيئت مديره 
را بيش��تر و بيش��تر كنند. عالوه ب��ر اين، 
سرمايه داران گردن آنان را فشار مي دهند 
تا ش��رايط كاري و حتي درآمدش��ان را به 
دروغ به گونه اي اعالم نمايند كه نهادهاي 
حمايتي و بنيادهاي قانوني از اين ش��رايط 

رقت بار و تأسف برانگيز عبور كنند. 
اين گ��زارش 6۰ صفحه اي نش��ان مي دهد 
يك نفر از 9 نف��ر كارگر ش��اغل در صنايع 
بس��ته بندي گوش��ت در امريكا، جمعيتي 
مع��ادل ۲۷هزار نف��ر به كرونا مبتال ش��ده  
و بي��ش از 9۰ نفر ج��ان خود را از دس��ت 
داده اند. ب��ا اين همه، بزرگ ترين ش��ركت 
بسته بندي گوش��ت امريكا يعني »تايسون 
فودز« همچنان و به رغم ابتالي 8۵۰۰ نفر 
از كارگرانش به كووي��د- ۱9 به هيچ عنوان 
كارخانه و مجموعه خ��ود را تعطيل نكرد و 
حتي در برابر تعطيلي نامه نوش��ت و اقدام 
كرد. عالوه بر اين، شركت ها براي پرداخت 
س��ودهاي هنگفت س��ال ۲۰۱9، كارگران 
خود را تحت فشار گذاشته اند و براي نمونه، 
۲/ ۲ ميليون كارگر شاغل در صنعت پوشاك 
در بنگالدش تحت تأثير كرونا قرار گرفته اند. 
تعطيلي كارخانه هاي صنعت پوش��اك اين 
كش��ور را با كاهش 3ميليارد دالري مواجه 

كرده است. 
در هند، صدها كارگر زن ش��اغل در مزارع 
چاي، ماه هاس��ت ب��دون حق��وق مانده اند 
اما بزرگ ترين ش��ركت هاي چاي س��ازي 
همچنان روي س��ودند و با كاهش هزينه ها 
حاشيه س��ود خود را حفظ كرده اند. در پرو 
عمليات اس��تخراج معادن همچنان ادامه 
دارد و شركت امريكايي شورون، بزرگ ترين 
توليدكننده انرژي جهان، براي حفظ سود 
سهام خود حقوق ۴۵ هزار نفر از كارمندان 
خود را به ميزان ۱۵ درصد كاهش داده است. 
بزرگ ترين شركت سيمان نيجريه، بيش از 
3هزار نفر از پرسنل خود را بدون اطالع قبلي 
يا طي تشريفات قانوني اخراج كرده است تا 
بتواند در س��ال ۲۰۲۰، ۱36درصد سود به 

سهامداران خود پرداخت كند. 

شيوه درآمدزايي كثيف سرمايه داران امريكا 
در ميانه شيوع كرونا

اسپر، پمپئو و من همچنان براي پيدا كردن راهي جهت متقاعد كردن ترامپ براي 
پرداخت مساعدت مالي به اوكراين همفكري مي كرديم. هر طور شده، بايد پيش از 
3۰ سپتامبر مساعدت امنيتي را آزاد مي كرد. احتمال مي داديم اگر با ترامپ مستقيماً 
 وارد گفت وگو ش��ويم بتوانيم نظريات جولياني را در ذهن ترامپ باطل كنيم و به او 
بفهمانيم كه مجاز نيست از اختيارات حكومتي اياالت متحده به عنوان اهرم فشاري 
براي منافع سياسي شخص استفاده كند. البته تقريباً مطمئن بوديم اگر از اين مسير 

وارد شويم شكست خواهيم خورد و آبروي مشاوران ارشد ترامپ خواهد رفت. 
بهترين راه اين ب��ود كه تمام تالش مان را كني��م تا كمك امنيتي ب��ه اوكراين را از 
خيال بافي هاي فانتزي مرتبط با اوكراين جدا نماييم. به اي��ن ترتيب كه اول تأييد 
پرداخت كمك هاي مال��ي را بگيريم و بع��د از آن به جوليان��ي و خيال بافي هايش 
بپردازيم. من در واقع اين مرحله را در مالقاتي كه با مش��اور كاخ سفيد داشتم، آغاز 
كردم. تالش براي به جنب و جوش درآوردن بيشتر سطوح پايين تر بروكراسي هم 
فايده اي نداشت. مدل ترامپ به گونه اي است كه هيچ كدام از اين موارد تأثيري بر او 
نخواهد داشت و اين كار صرفاً خطر انتش��ار آن دست از گزارش هاي رسانه اي را كه 
مخالفت ترامپ با آزادسازي منابع مس��اعدت مالي به اوكراين را شدت مي بخشيد، 
بيشتر مي كرد. حداقل جمع بندي من در آن زمان اين بود و باور دارم كه اگر از اسپر و 

پمپئو هم بپرسيد با من هم نظر هستند. 
ما كاماًل درك مي كرديم كه نزديك شدن به ضرب االجل چه معنايي داشت اما در عين 
حال مي دانس��تيم فضاي مانور چنداني نداريم، چراكه ريشه مسئله همان توهمات 
توطئه   اي بود كه پيرامون انتخابات هاي ۲۰۱6 و ۲۰۲۰ مطرح مي ش��د، هر چند اين 
مسئله هيچ وقت علني گفته نمي شد اما قابل كتمان هم نبود. همه ما مي دانستيم در 
سر ترامپ چه مي گذرد، در نتيجه بايد خيلي با ظرافت و حساب شده عمل مي كرديم 
و كار را در زمان مناسب جلو مي برديم. اگر مس��ئله در زمان مناسبي طرح نمي شد و 
زمان سنجي ما اشتباه از كار در مي آمد، عماًل مساعدت مالي به اوكراين دود مي شود و 
به هوا مي رفت. بنابراين در جلسه روز جمعه ۱6 آگوست وقتي در ميانه بحث پر جنجال 
افغانس��تان ترامپ از ميزان مخارجمان در اوكراين پرسيد، خيلي نگران شدم. پاسخ 
اسپر غافلگيرم كردم. او گفت: راس وات،  سرپرست دفتر مديريت و بودجه، جلوي اين 
كمك ها را گرفته است. منظورش اين بود كه جلوي تالش هايي را كه به آزادسازي منابع 
مي رسد، گرفته است! اين تلويحاً به اين معنا بود كه درباره بحث اوكراين تصميم گيري 
شده و اين مسئله مختومه است. براي من كه باورپذير نبود، اما خوشبختانه همان طور 
كه اين بحث ناگهاني در جريان پراكنده گويي هاي ترامپ مطرح ش��ده بود، بي آنكه 

واكنشي را برانگيزد يا اينكه ترامپ موضعي بگيرد،  از دستور جلسه خارج شد!

پاورقي»جوان«
از»اتاقحوادث«جانبولتون
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ترجمه:  محمدصادق عبد اللهي

 همه ما مي دانستیم 
در سر ترامپ چه مي گذرد

تحوالت عراق پس از تعطيلي سفارت امريكا به كدام سمت مي رود؟


